
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 671/9.03.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor de 
igienă din cadrul programului POAD 2019/2021 către persoanele aflate în 

situații deosebite de vulnerabilitate

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere prevederile art.2 lit. b), art.3 alin.(1) lit. c) şi alin.(2), precum şi 
art.4 alin.(3) lit. b), alin.(5) lit. c) şi alin.(7) din H.G.R. nr.784/2018 pentru stabilirea unor 
măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate-POAD;

          Văzând Procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativă  privind Programul 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019/2021
distribuirea produselor de igienă din cadrul programului POAD 2019/2021 către 
persoanele dependente din comuna Beba Veche, judetul Timis;

    Stocurile de produse de igienă, în cadrul POAD, existente după epuizarea distribuirii 
pentru categoriile de destinatari finali prevazuţi în listele iniţiale , vor fi distribuite pe 
listele de suplimentare către următoarele categorii de persoane dependente, în 
următoarea ordine :
a) persoanelor cu handicap grav, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în 
serviciile sociale în regim rezidenţial, publice sau private ;
b) persoanelor cu handicap accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în 
serviciile sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
c) persoane/familii aflate în situații deosebite de vulnerabilitate.

Articolul 1:

    Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat , certificatul de încadrare în grad 
de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului sau ,după caz, certificatul de 
încadrare în grad de handicap eliberat de comisia superioară de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap , sunt documentele justificative care dovedesc încadrarea în una din 
categoriile de persoane dependente .

Articolul 2:

    Distribuirea produselor de igienă acordate în cadrul programului POAD 2019/2021 
persoanelor dependente se va face până la data de 18.03.2020

Articolul 3:

    Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Timiș, în termen de 30 zile de la 
comunicare, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului 
administrative, cu modificările si completările ulterioare.

Articolul 4:

    Se desemnează d-na Sfetcu Ionica-Veronica, referent de specialitate, ca persoana 

Articolul 5:



responsabilă cu:
- întocmirea listelor de suplimentare prin identificarea persoanelor eligibile;
- sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul comunei;
- arhivarea documentele legate de derulare POAD (procese –verbale de recepţie, lista 
de distribuire iniţială şi lista de suplimentare, împreună cu documentele justificative, 
documentele de evidenţă a gestiunii);
- distribuirea produselor de igienă pe listele de suplimentare, având în vedere 
respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate.

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 10/2020
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 09.03.2020
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