
R O M A N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

 P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ț I E     
la proiectul de Dispoziție a primarului  privind  stabilirea persoanelor cele mai 

defavorizate care beneficiază de asistență materială de bază în caz de 
precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, acordate în 
cadrul POAD în luna decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 

3 alin. (1), lit. “c” din Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 
 
 Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

 Având în vedere: 
 - referat de specialitate, înregistrat sub  nr. 275/23.01.2020, întocmit de 

Compartimentul Stare Civila si Asistenta sociala; 
 - prevederile art. 3 alin. (1), lit. “c” și art. 4 alin (3), lit. “b” din Hotărârea 
Guvernului nr. 784/2018  pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării  Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 
POAD; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” și alin. (7), lit. “b” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 In temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b”, art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N E : 

 
 Art.1. Se stabilește lista suplimentară a persoanelor cele mai defavorizate 

care beneficiază de asistența materială de bază în caz de precaritate materială, 
constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD în luna 
decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 3 alin.(1) lit. “c” din 

Hotararea Guvernului nr. 784/2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD,  potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

însarcineaza Compartimentul Stare civilă si Asistentă socială, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătești. 

   Art.3. Secretarul comunei Cernătești va comunica prezenta dispoziție 

Primarului comunei Cernătești și persoanelor interesate pentru ducere la 

îndeplinire precum și Instituției Prefectului Județului Buzău, în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

        PRIMAR, 
MÎRZEA PETRACHE                                                      Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar general al UAT 

                            Dumitrașcu Doru-Vasile 
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NR. 275/23.01.2020 
                                                                                                 A P R O B, 

                                                                                                  PRIMAR 
                                                                Mîrzea Petrache 

 
REFERAT 

 

la proiectul de Dispoziție a primarului  privind  stabilirea persoanelor cele mai 
defavorizate care beneficiază de asistență materială de bază în caz de 

precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, acordate în 

cadrul POAD în luna decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 
3 alin. (1), lit. “c” din Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 

 
Subsemnata, Dumitru Elena Daniela, inspector în cadrul 

Compartimentului stare civilă și asistență socială, având în vedere faptul ca 

dupa epuizarea distribuirii materială de bază în caz de precaritate materială, 
constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD în luna 

decembrie 2019, au ramas stocuri se pot acorda si categoriilor de persoane cele 
mai defavorizate, în baza:  

- prevederilor art. 3. alin. (1)  lit. c) Categoriile de persoane cele mai 

defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare 
alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, și/sau asistență materială de 
bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, 

acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt 
persoanele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale 

calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri, și în 
alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în 
situații deosebite de vulnerabilitate. Situația temporară de vulnerabilitate va fi 

justificată de autoritățile publice cu atribuții în domeniul respectiv. Acordarea 
de sprijin persoanelor aflate temporar în situații critice de viață se va realiza 

numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii 
pentru categoriile anterioare acesteia si ale art. 4. - (1) Pachetele de alimente şi 
produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali prevăzuți la 

art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuire ale unităților administrativ - 
teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de 
identitate, din Hotararea Guvernului nr. 784/2018  pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării  Programului operațional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate – POAD, 

 
Propun, 

emiterea unei dispoziții prin care să se stabilească lista suplimentară a 

persoanelor cele mai defavorizate care beneficiază de asistența materială de 
bază în caz de precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă,  
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acordate în cadrul POAD în luna decembrie 2019, potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziție.  
Persoanele vulnerabile înscrise pe listele suplimentare sunt persoane 

încadrate în grad de handicap grav și accentuat a căror vulnerabilitate a fost 

stabilită în urma efectuării anchetelor sociale. 
Imi întemeiez propunerea pentru emiterea unei dispozitii a primarului 

comunei Cernătesti, cu respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. 
(7), lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, la care anexez la prezentul referat propus a fi aprobat. 

 
-  
 

Inspector, 
Dumitru Elena Daniela 
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