
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea Grupului de lucru POAD 2019-2021 la nivelul comunei 

 
 

 Primarul comunei Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud-Strugari Ioan; 
 
 Având în vedere: 

-  referatul nr.367/11.02.2020,al secretarului general UAT d-nul Căluș Ioan privind emiterea 
unei dispoziţii prin care să fie desemnat grupul de lucru POAD 2019-2021; 

-  adresa II.B.2149/14 din 31.01.2020 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-  Dispoziția primarului comunei Paarva nr.179/29.11.2017 privind consstituirea Grupului de 

lucru POAD 2017-2018 la nivelul comunei Parva; 
- prevederile H.G.R. nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementarii Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD; 
-  Acordul de cooperare între Ministerul Fondurilor Europene și Instituția Prefectului, 

Județul Bistrița-Năsăsud; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Uegență a Guvernului 
Nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
 

DISPUNE: 
 

 ART. 1(1) Se constituie Grupul de lucru POAD 2019-2021 la nivelul comunei Parva în 
următoarea componenţă: 
 1. Calus-Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva; 
 2. Rus Saveta, consilier; 
 3. Scurtu I.Ioan, consilier. 
           (2) Grupul de lucru POAD 2019-2021 va îndeplinii atribuţiile prevăzute în Anexa 2, 
lit.B.pct.4 din H.G.R. nr.784/2018. 
 ART. 2 (1) Se stabileşte locul de depozitare/recepţie pentru ajutoarele alimentare la sediul 
Cabinetului Medical Individual Parva. 
                (2) Persoanele împuternicite să semneze procesele-verbale de recepţie a ajutoarelor 
POAD 2019/2021 sunt persoanele stabilite la art.1alin.(1) care au   dreptul de a folosi ștampila 
primăriei.  
 ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează persoanele desemnate la articolul 1 alin.(1) 
al prezentei dispoziţii. 
 ART. 4  Dispoziţia se comunică cu: 

- persoanele desemnate la articolul 1 alin.(1); 
- Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
                   Primar,    
         STRUGARI IOAN 
 

                                                              Contrasemnează de legalitate, 
                                                            Secretar general UAT, 
           IOAN CĂLUȘ 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 17 
Din.11.02.2020. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA PARVA 
SECRETAR 

Nr.367 din 11.02.2020. 
 
 

REFERAT 
privind constituirea Grupului de lucru POAD 2019-2021 la nivelul comunei  

 
  
 Având în vedere: 

-  necesitatea emiterii unei dispoziţii prin care să fie desemnat grupul de lucru POAD 2019-
2021; 

-  adresa II.B.2149/14 din 31.01.2020 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-  Dispoziția primarului comunei Paarva nr.179/29.11.2017 privind consstituirea Grupului de 

lucru POAD 2017-2018 la nivelul comunei Parva; 
- prevederile H.G.R. nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementarii Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD; 
-  Acordul de cooperare între Ministerul Fondurilor Europene și Instituția Prefectului, 

Județul Bistrița-Năsăsud; 
 -  prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Uegență a Guvernului Nr.57/2019 
privind Codul administrativ 
 Propun d-lui primar emiterea dispoziţiei de constituire a Grupului de lucru POAD 2019-2021 
şi a locului de depozitare a produselor. 
 
 
 

Secretar general UAT, 
IOAN CALUS 

 


