
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 

 
D I S P O Z I Ț I E 

Privind constituirea Grupului de Lucru pentru derularea Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate P.O.A.D. 2019/2021 la 

nivelul comunei Cernătești, județul Buzău 

 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău nr. 97/05.01.2021, 
înregistrată la UAT Cernătești cu nr. 25/05.01.2021 referitoare la demararea 

procesului de livrare al pachetelor cu ajutoare alimentare și produse de 
igienă, în conformitate cu  O.U.G. nr. 84/2020, ne-a fost solicitat 
actulalizarea grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, mai exact desemnarea 
persoanei împuternicite să recepționeze produsele și să semneze procesele 

verbale de recepție pentru ajutoarele alimentare si pentru produsele de 
igienă în cadrul POAD 2019-2021, cât și persoana/persoanele care vor 
participa la procesul de distribuire al acestor produse; 

- prevederile O.U.G. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare 
în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate – POAD; 

- referatul secretarului comunei Cernătești, înregistrat cu nr. 201 din 
20.01.2021;  

 
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin (5), lit. c), art. 196 

alin. (1) lit. dn O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 
D I S P U N E : 

 
Art. 1. (1) Se constituie Grupul de lucru pentru derularea 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2019-2021, la 

nivelul comunei Cernătești, județul Buzău și pentru distribuirea și acordarea 
ajutoarelor alimentare și produse de igienă furnizate persoanelor defavorizate 
stabilite conform Ordonanței de Urgență. nr. 84/2020, în următoarea 

componență: 
❖ Stănilă Valentin-Sebastian – viceprimar comuna Cernătești, 

județul Buzău; 
❖ Dumitru Elena-Daniela – inspector superior în cadrul 

compartimentului stare civilă și asistență socială; 

❖ Tîrlă Mădălina-Denisa – inspector debutant în cadrul 
compartimentului stare civilă și asistență socială; 

❖ Leu Vasilica – asistent comunitar. 



 

 (2) D-l Stănilă Valentin-Sebastian, viceprimarul comunei 
Cernătești, județul Buzău, va recepționa produsele și va semna procesele 

verbale de recepție pentru ajutoarele alimentare și pentru produsele de igienă 
în cadrul POAD 2019-2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor defavorizate – POAD; 
(3) Persoanele desemnate la alin. (1)vor îndeplini atribuțiile 

stabilite de O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului Operațional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate - POAD; 

Art. 2. Se stabilește locul de depozitare/recepție pentru ajutoarele 
alimentare și produsele de igienă ce vor fi transportate de către operatorii 
economici contractanți la Căminul Cultural din satul Zărneștii de Slănic, 

comuna Cernătești, județul Buzău. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează 

persoanele desemnate la art. 1. 
Art. 4. Secretarul comunei Cernătești va comunica prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea exercitării cpntrolului cu 

privire la legalitate, persoanelor nominalizate în art. 1 și instituțiilor 
interesate și o va aduce la cunoștință publicului prin afișare la sediul 
Primăriei comunei Cernătești. 

 
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

        PRIMAR,                                    Secretar general al UAT Cernătești 

MÎRZEA PETRACHE                             DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
 

Nr. 9/22.01.2021 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Primăria comunei Cernătești 
Județul Buzău 

Compartiment stare civilă și asistență socială 
Nr. 201/20.01.2021 
 

 
                                                                                          APROB                                                                                         
                                                                                         PRIMAR, 

                                                                                 MÎRZEA PETRACHE 
 

 
R E F E R A T 

 

Având în vedere: 
- adresa instituției Prefectului – Județul Buzău nr. 97/05.01.2021, 

înregistrată la UAT Cernătești cu nr. 25/05.01.2021 referitoare la demararea 
procesului de livrare al pachetelor cu ajutoare alimentare și produse de 
igienă, în conformitate cu  Ordonanța de Urgență nr. 84/2020, ne-a fost 

solicitat actulalizarea grupui de lucru pentru derularea Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, mai exact 
desemnarea persoanei împuternicite să recepționeze produsele și să semneze 

procesele verbale de recepție pentru ajutoarele alimentare si pentru 
produsele de igienă în cadrul POAD 2019-2021, cât și persoana/persoanele 

care vor participa la procesul de distribuire al acestor produse; 
- prevederile O.U.G. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare 

în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD; 
 

 Prin prezentul solicit emiterea unei dispoziții privind Privind 
constituirea Grupului de Lucru pentru derularea Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate P.O.A.D. 2019/2021 la nivelul comunei 

Cernătești, județul Buzău 
 

 

 
 

                                                                                    Întocmit, 
    Data                                                    Secretar general al UAT Cernătești                           

20.01.2021                                                  DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
 


