
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Văzând Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 3414/29.10.2021 prin care se propune stabilirea 
listei de suplimentare pentru distribuirea produselor alimentare din cadrul programului 
POAD 2018-2021 către persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate;

          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 stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor 
alimentare din cadrul programului POAD 2018-2021 către persoanele 

aflate în situații deosebite de vulnerabilitate

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 62 / 29.10.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere prevederile art.2 lit. b), art.3 alin.(1) lit. c) şi alin.(5) din OUG nr. 
84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 
operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD;

          Văzând Procesul verbal de recepţie cantitativă si calitativă  privind Programul 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018/2021
distribuirea produselor alimentare din cadrul programului POAD 2018/2021 către 
persoanele dependente din comuna Beba Veche, judetul Timis;

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

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 alimentare acordate în cadrul programului POAD 2018/2021 
persoanelor dependente se va face până la data de 15.11.2021

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 pe listele de suplimentare, având în vedere 

Articolul 5:



respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii alocate.

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Articolul 6:

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche


