
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

DISPOZITIE 
privind constituirea grupului de lucru pentru distribuirea tichetelor sociale în cadrul 

programului ”Schema Natională de Sprijin Pentru Persoanele Vârstnice si Pentru 

Persoanele Fără Adapost”, denumită în continuare S.N.S.P.V.P.A.,  
din comuna Cernătesti 

 
 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

      Având în vedere:   

- referatul nr. 4601 din 17.11.2020 prin care se propune emiterea dispoziţiei 
privind constituirea grupului de lucru în vederea distribuirii tichetelor sociale în 
cadrul programului Schema Naţională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice şi 
pentru Persoanele tară Adăpost din comuna  Cernătesti, judeţul  Buzău; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de 
mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora; 

- Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 11 martie 2014 privind  Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul 
(UE Euratom) nr. 1046/2018 si Regulamentul (UE) nr. 559/2020; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (l) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUNE 

 

Art.1.  Se constituie grupul de lucru pentru distribuirea tichetelor sociale în 
cadrul programului Schema Naţională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice şi 
pentru Persoanele fără adăpost din comuna   Cernătesti, judeţul Buzău, în 
următoarea componenţă: 

a. Tîrlă Mădălina-Denisa – inspector în cadrul compartimentului stare civila si 
asistenţă socială; 

b. Leu Vasilica  - asistent comunitar. 

 Art.2. Persoanele nominalizate la art. 1 îndeplinesc următoarele atribuţii: 

a) Comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie 

publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport 

electronic pentru mese calde de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de 

destinatarii finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020; 

b) Întocmesc listele pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2020, conform evidenţelor proprii; 

c) Întocmesc şi aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali persoane 

vârstnice/persoane fără adăpost, sens în care organizează sesiuni de selectare a 

destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalităţi de identificare a 

persoanelor vârstnice/persoanelor fără adăpost. 

d) Semnează procesele-verbale de recepţie a tichetelor sociale; 



e) Distribuie tichetele sociale destinatarilor finali; 

f) Ţin evidenţa de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor de la prima recepţie şi 

până la consemnarea de finalizare a tichetelor sociale. 

 

 Art.3. Se stabileşte Centrul de distribuire a tichetelor sociale către beneficiari, 

sediul Primăriei comunei  Cernătesti, date de contact, tel.  0238.508.001, e-mail: 

 primariacernatesti@yahoo.com. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului general al 
comunei Cernătesti, persoanelor nominalizate în cuprinsul art. 1, primarului 

comunei Cernătesti, persoanelor interesate si Instituţiei Prefectului - judeţul 
Buzău în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 
                     
                 PRIMAR,                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

           MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar General al Comunei 
                                                                            DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

DISPOZITIE 
privind aprobarea listei cu persoanele defavorizate care vor beneficia de Tichete 
sociale pe suport electronic, pentru mese calde, la nivelul  Comunei Cernătesti 

 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere:   
       - referatul întocmit de Compartimentul Stare civila si Asistentă socială, 
înregistrat sub nr. 4602/17.11.2020, prin care se solicită emiterea unei dispoziții 

privind aprobarea listei cu persoanele defavorizate care vor beneficia de Tichete  
sociale pe suport electronic, pentru mese calde, la nivelul  Comunei Cernătesti; 
       - Prevederileart. 3 şi art. 4 alin. (1),  alin. (3) lit. a) şi b) alin.(4) şi alin. (5) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 

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

  
În temeiul 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. – Se aprobă lista cu persoanele cele mai defavorizate, care vor 
beneficia de tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde, beneficiarilor 
care se încadrează la în prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr.115/2020, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii, se 

încredintează Compartimentul stare civilă si asistentă socială. 
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică, a 

titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, 

prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - Judeţului Buzău. 
 
                     
                 PRIMAR,                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
           MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar General al Comunei 
                                                                            DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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