
R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
        COMUNA  PARVA
    Nr.2990 din 18.11.2014

R E F E R A T
privind constituirea Grupului de lucru POAD, persoane care se vor ocupa şi răspunde de 

furnizare AJUTOARE alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defovorizate (P.O.A.D. 
2014)

Subsemnatul Scurtu Ioan,consilier,persoana cu atributii de asistenta sociala in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Parva.

Având în vedere:
-adresa nr. II B 20834/141/17.11.2014 primită de la Institutia Prefectului, Judeţul Bistriţa-

Năsăud privind derularea P.O.A.D. 2014;
În conformitate cu:
-prevederile  Hotărârii  nr.  799  din  17.09.  2014,  privind  implementarea  Programului 

operational Ajutorarea persoanelor defavorizate publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
688 din 19 septembrie 2014;

-prevederile Regulamentului  Comisiei (CEE) nr. 807/2010 şi Regulamentului Comisiei 
(CEE) 945/2010;

-prevederile Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3149/1992 cu modificările şi completările 
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.63 alin (6), art. 68 alin. (1) coroborat cu art.115 alin. (1) litera 
a)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

C O N S T A T:
D-nule Primar Strugari Ioan-necesitatea emiterii unei dispozitii prin care:

(1). Sa se constituie Grupul  de lucru POAD format din domnul;  Calus Toader Vasile—
viceprimarul comunei Parva,tel mob. 0760241971, Scurtu Ioan-consilier (persoana cu atributii 
pe linie de asistenta sociala),tel mob.0768184200 si Buhai Livia-guard, tel.mob.0760241981 din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva, persoane care se vor ocupa şi 
răspunde de furnizare AJUTOARE alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate 
(P.O.A.D. 2014) si care vor putea fi contactate si la tel./fax – 0263 367194 sau 0263367110.
             (2). Persoana desemnată trebuie să ţină evidenţa strictă a produselor alimentare primite 
şi distribuite cu ajutorul fişelor de magazie;
             (3).  După distribuirea  produselor  se  vor  returna listele  semnate de beneficiarii 
produselor iar ultima pagină va fi semnată şi stampilată de responsabilul legal;

 (4).  Odată  cu  returnarea  listelor  se  va  face  un  raport  care  va  conţine  un  text  de 
prezentare a derulării POAD incluzând şi datele privind:

-cantitatea din fiecare tip de ajutoare alimentare primită şi distribuită;
-numărul şi categoria de beneficiari finali pentru fiecare tip de ajutoare alimentare;
-cantitatea din fiecare tip de ajutoare alimentare pe beneficiar final;
-cantităţile  de  ajutoare  alimentare  nedistribuite,  distribuite  necuvenit,  distruse  şi 

prezentarea cauzelor acestora.
(5).Sa  se stabilleasca locul de depozitare/receptie pentru ajutoarele alimentare ce vor fi 

transportate de operatorii  economici  contractanti   La Dispensarul  Uman din comuna Parva 
nr.221,judetul Bistrita-Nasaud.

CONSILIER,
SCURTU  IOAN


