
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 1798/3.07.2020;

          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 si produse alimentare 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.3 alin.(1) lit. c)  din OUG nr.84/2020 pentru 
stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational 
Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD;

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

    (1) Stocurile de produse de igienă si produse alimentare, în cadrul POAD, existente 
după epuizarea distribuirii pentru categoriile de destinatari finali prevazuţi în listele 
iniţiale , vor fi distribuite pe liste de suplimentare către următorii beneficiari:
1. Radu Ioan, Beba Veche, nr.703 – 1 membru.
2. Pupin Gheorghe, Beba Veche , nr.75 – 1 membru.
3. Prunar Ionel, Beba Veche, nr.174 – 1 membru.
4. Kira Vasile, Beba Veche,nr.453 – 1 membru.
5. Bodnar Cornelia, Beba Veche, nr.673 – 1 membru.
6. Ardelean Paul Vasile, Pordeanu, nr.28 -1 membru.
7. Boldiş Cornelia, Pordeanu, nr.28 – 1 membru.
8. Buroagă Carmen, Pordeanu, nr.24 – 1 membru.
9. Licuţă Cristian Cosmin, Beba Veche, nr.704 – 1 membru.
10. Valki Monica, Beba Veche, nr.2, familie cu 3 membrii.
11. Buta Ruy Kosta, Cherestur, nr.173 -1 membru.
12. Balint Sergiu Adrian, Cherestur, nr.206 – 1 membru.
13. Pistrui Elena, Beba Veche, nr.386 – 1 membru.
14. Terheş Damaris Ionela, Beba Veche, nr.603 – 1 membru.
15. Ivaniuc Nicolae, Beba Veche, nr.12 – 1 membru.
16. Berariu Neculai, Beba Veche, nr.155 – 1 membru.
17. Petrovici Coriolan, Beba Veche, nr.750 – 1 membru.
18. Capat Petru, Beba Veche, nr.59 – 1 membru.
19. Căpăt Constantin, Beba Veche, nr.94 – 1 membru.
20. Halal Mihai, Beba Veche, nr.24 – 1 membru

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 

Articolul 2:



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 .

    Distribuirea produselor de igienă si produse alimentare acordate în cadrul 
programului POAD 2019/2021 persoanelor dependente se va face până la data de 
31.07.2020

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 administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare.

Articolul 4:

    Se desemnează d-na Sfetcu Ionica-Veronica, referent de specialitate, ca persoana 
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 si produse alimentare pe listele de suplimentare, 
având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate.

Articolul 5:

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. 25/2020

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz
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4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1
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Semnarea dispoziției 1)  

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

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 03.07.2020
Nr.25


