
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 2023/3.08.2020;

          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;

                                        P R O P U N:

privind Privind stabilirea modalităţii de identificare şi verificare a 
destinatarilor finali în cadrul SNSPVPA

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 28 / 03.08.2020

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată;  
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
     	d) art.4 alin. 3 şi  alin.4 din OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, aacordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

    Se stabileşte ca identificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. să se facă 
de către doamna Sfetcu Ionica-Veronica, referent de specialitate în compartimentul de 
Alocații și Servicii Sociale din evidenţele proprii, din evidenţele puse la dispoziţie de 
către Casa de Pensii Timiș, din comunicările cetăţenilor direct interesaţi, precum şi pe 
baza anchetei sociale.

Articolul 1:

    Destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A sunt:
a) Persoanele care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, în 
vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă;
b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi 
familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Articolul 2:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Compartimentului de Alocații și Servicii Sociale;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 3:



Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche


