
 
 

   
COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU 

PRIMAR 
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333 

    www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
      
                                           

DISPOZITIE 
Privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru derularea 
Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

(POAD 2019-2021) 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

Ø Adresele 97/05.01.2021  primită de la Instituţia Prefectului – Judeţul 
Buzău  privind derularea P.O.A.D. 2019/2021; 

Ø Referatul secretarului general al comunei   privind   desemnarea 
persoanelor responsabile cu derularea Programului Operaţional pentru 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2019/2021); 

Ø Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru 
stabilirea unor măsuri în vederea implementării  Programului 
operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate –POAD; 

Ø Prevederile art.3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea de Guvern nr.784/2018 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 

Ø Prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 233/2014 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 
de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru 
dezvoltare în perioada 2014-2020; 

Ø Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 

       În temeiul dispoziţiilor art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) si art.196 alin. 
(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ,  

 
D I S P U N E: 

 
         Art. 1. (1) –  Se actualizează componenţa  Grupului de lucru 
pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD 2019 - 2021) la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale 
Bozioru, după cum urmează:  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia în cadrul 
instituţiei 

Date de  contact/ 
telefon 

1. Morărescu Andrei Viceprimar 0765/241693 
3. Drăgnescu Andrei Bibliotecar 0787/381472 
 
        (2)  Se împuterniceşte domnul Morărescu Andrei, viceprimarul 
comunei Bozioru ca reprezentant legal, cu atribuţii  de semnare  a 
proceselor verbale de recepţie şi pentru preluarea în custodie a produselor 
din cadrul cadrul grupului POAD 2019/2021 al UAT Bozioru;  
        Art.2. Atribuţiile grupului de lucru pentru derularea Programului 
Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD 
2019/2020) la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Bozioru sunt 
cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie; 
        Art.3.  Se stabileşte locul de depozitare /recepţie pentru ajutoarele 
alimentare/produse de igienă primite, la sediul Primăriei Bozioru, judeţul 
Buzău. 
        Art.4. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei se încredinţează 
persoanele desemnate la art.1 din prezenta dispoziţie. 
        Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică: 

o Instituţia Prefectului - Judeţului Buzău; 
o Primarului comunei Bozioru; 
o Persoanelor desemnate la art.1 din prezenta dispoziţie; 
o Se va afisa pe site-ul instituţiei  www.comunabozioru.ro 

       
  BOZIORU 
  Nr.5/08.01.2021 
 
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
           PRIMAR,                                                  Secretar general comună, 
GRIGORE Valentin                                                       OPREA Mirela       
 
 
 
……………………                                                  …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.1 la Dispoziţia  
 primarului nr.5/08.01.2021 

 
 

Atribuţiile grupului de lucru  pentru derularea Programului 
Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 

2019/2021) 
 
   Grupul de lucru al Unităţilor administrativ-teritoriale participante la 
POAD (comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti) au 
următoarele atribuţii  conform H.G. nr. 784/04.10.2018: 
 
          a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de 
achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de 
destinatari finali din categoriile prevăzute la art.3 alin. (19 din prezenta 
hotărâre, adresa depozitului unităţii administrativ-teritoriale unde furnizorii 
vor livra ajutoarele alimentare şi produsele de igienă, persoana de contact la 
depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele verbale de recepţie, 
precum şi tabelul centralizator; 
          b) întocmesc şi aprobă listele iniţiale pentru destinatarii finali 
prevăzuţi la art.3 alin. (1) conform evidenţelor proprii; 
          c) întocmesc şi aprobă listele de suplimentare în baza anchetelor 
sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor eligibile; 
          d) primesc cantităţile şi datele de livrare pe localitate de la instituţia 
prefectului, conform graficului de livrare transmis de  Ministerul  Fondurilor  
Europene, păstrează legătura operativă cu furnizorul privind livrările la 
datele respective. Pot solicita modificarea cantităţilor şi datelor de livrare 
communicate, de comun acord cu furnizorul şi cu informarea beneficiarului 
şi a instituţiei prefectului, păstrând cantitatea totală recepţionată pe fiecare 
tranşă de livrări; 
          e) recepţionează integral cantităţile de ajutoare alimentare alocate 
prin contractele de furnizare, la datele din graficul  de livrări, pe baza 
proceselor-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă încheiate la data 
livrării, sub monitorizarea instituţiei prefectului; 
          f) păstrează două originale din cele 3 exemplare originale ale 
procesului-verbal, din care unul pentru arhiva proprie  şi unul pentru 
beneficiar, respectiv pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe care  îl 
transmite la solicitarea acestuia. Păstrează, de asemenea , un exemplar al 
tabelului centralizator cu livrările recepţionate în cadrul unei tranşe, 
conform contractului de livrare; 
 
 
 
 



 
 
          g) comunică, cel mai târziu a doua zi, instituţiei prefectului cantitatea 
recepţionată în cursul unei zile, împreună cu numărul  de proces-verbal de 
recepţie; 
          h) asigură distribuirea pe listele iniţiale şi pe listele suplimentară, 
având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuirii, a cantităţii 
alocate pe localitate,  comunicată de beneficiar, prin instituţia prefectului; 
          i)  asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, 
condiţii corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi 
integrităţii produselor şi măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor 
şi calamităţilor naturale; 
          j) organizează ţinerea  de evidenţe  de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi 
stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero; 
          k) la finalizarea distribuirii anuale, transmit  instituţiei prefectului 
Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, 
precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare; 
          l) transmit beneficiarului, la finalizarea distribuirii, procesele-verbale 
de recepţie însoţite de tabelele centralizatoare cu privire la pachetele 
recepţionate, sinteza privind derularea POAD, sinteza cu privire la măsurile 
auxiliare, listele de distribuire, precum şi documentele de redistribuire între 
unităţile administrativ-teritoriale, dacă este cazul; 
          m) arhivează, timp de 3 ani începând cu data de 31 decembrie ce 
urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente 
operaţiunii respective, următoarele documente: 
                   1. procese-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare; 
                   2. lista de distribuire iniţială şi lista de suplimentare, împreună 
cu documentele justificative anexate; 
                    3. documentele de redistribuire  între unităţile administrativ-
teritoriale; 
                    4. documentele de evidenţă a gestiunii; 
                    5. Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul localităţii 
şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare; 
                     6. alte documente legate de derularea POAD, 
          n) asigură, la nivelul localităţii, acţiunile de informare şi comunicare 
prevăzute la art.19 din Regulamentul (UE) nr.223/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA BOZIORU 
JUDEŢUL BUZĂU 
 Nr.59 din 08.01. 2021 
                 APROBAT,   
                                                                                  PRIMAR ,  
             Grigore Valentin 
 
                                                        __________________________ 
 

REFERAT 
Privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru  

derularea Programului Operaţional pentru  
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate  

(POAD 2019-2021) 
 

Cadrul legal : 
Ø Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea implementării  Programului 
operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate –POAD; 

Ø Prevederile art.3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea de Guvern nr.784/2018 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 

Ø Prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 233/2014 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 
de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru 
dezvoltare în perioada 2014-2020; 

Ø Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 

       În temeiul dispoziţiilor art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) si art.196 alin. 
(1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ,  
                                  
     Prin actul normativ -  H.G nr.784/2018,  sunt stabilite 3 (trei) categorii 
de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume: 

1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, 
dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare (titularii aflați în plată); 

2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată 
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin 
dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi 
membrii de familie a acestora); 
 
 



 
 

3. persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv 
victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu  
handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de 
îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi 
în alte situaţii asemănătoare, stabilite prin anchetele sociale şi care 
se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. 

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău 
nr.97/05.01.2021 prin care ne solicită,  în vederea aplicării prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate –POAD, actualizarea componenţei grupului de 
lucru, 

PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind actualizarea componenţei grupului 
de lucru pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate (POAD 2019-2021), astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia în cadrul 
instituţiei 

Date de  contact/ 
telefon 

1. Morărescu Andrei Viceprimar 0765/241693 
2. Drăgnescu Andrei Bibliotecar 0787/381472 
     Se propune ca persoană  împuternicită,   domnul Morărescu Andrei, 
viceprimarul comunei Bozioru ca reprezentant legal, cu atribuţii  de 
semnare  a proceselor verbale de recepţie, şi pentru preluarea în custodie a 
produselor în cadrul grupului POAD 2019/2021 al UAT Bozioru. 
     Se stabileşte locul de depozitare /recepţie pentru ajutoarele 
alimentare/produse de igienă primite, la sediul Primăriei Bozioru, judeţul 
Buzău. 
    Grupul de lucru al Unităţii administrativ-teritoriale Bozioru  participantă 
la POAD   au  atribuţii  conform H.G. nr. 784/04.10.2018, prevăzute în  
Anexa  care  face parte integrantă din dispoziţie. 
 

Secretar general comună, 
Mirela OPREA 

 
…………………….. 


