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D I S P O Z I Ț I E 

Privind stabilirea persoanelor defavorizate care beneficiază de  

asistență socială, în caz de precaritate materială, de pe raza comunei 

Cernătești, pentru acordarea produselor de igienă și a produselor 

alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate, an 2021 

 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 
- procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă ajutoare produse de 

igienă, înregistrat cu nr. 10353/25.08.2021 Instituția Prefectului – județul 

Buzău, cuprinzând cantitatea de 68  de cutii; 
- procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă ajutoare alimentare, 

înregistrat cu nr. 11386/14.09.2021 Instituția Prefectului – județul Buzău, 

cuprinzând cantitatea de 68  de cutii; 
- procesul verbal de compensare nr. 3044/22.10.2021 Primăria Luciu 

pentru produse de igienă înregistrat cu nr. 4165/22.10.2021 Primăria 
Cernătești, cuprinzând cantitatea de 145 de  cutii;  

- procesul verbal de compensare nr. 3333/09.11.2021 Primăria Luciu 

pentru produse alimentare înregistrat cu nr. 4439/09.11.2021 Primăria 
Cernătești, cuprinzând cantitatea de 145 de  cutii;  

- referatul de specialitate cu nr. 4438/09.11.2021, întocmit de 
inspector Tîrlă Mădălina-Denisa, în cadrul comaprtimentului stare civilă și 
asistență socială; 

- anexa cuprinzând persoanele defavorizate care beneficiază de asistență 

socială de bază în caz de precaritate materială constând în produse de igienă 
și produse alimentare, acordate în cadrul POAD  în luna mai 2021, în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) lit. c)  din Ordonanța de Urgență 

nr. 84/2020; 
- prevederile art. 4 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 

84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD. 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin (5), lit. c), 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 stabilește lista suplimentară cu persoanele defavorizate care 
beneficiază de asistență socială de bază în caz de precaritate materială 
constând în produse de igienă și produse alimentare, acordate în cadrul 



POAD  în luna noiembrie 2021, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) 
lit. c)  din Ordonanța de Urgență nr. 84/2020 

Art. 2. Secretarul comunei Cernătești va comunica prezenta dispoziție 

Primarului comunei Cernătești, compartimentului stare civilă și asistență 
socială pentru ducerea ei la îndeplinire și Instituției Prefectului – județul 

Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
        PRIMAR,                                    Secretar general al UAT Cernătești 

MÎRZEA PETRACHE                             DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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