ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
D I S P O Z I Ţ I E
Ref. la :stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă din cadrul
programului POAD 2018-2020 către persoanele dependente din comuna Icoana, judeţul Olt
Având în vedere:
- referatul cu nr.72/06.03.2020 întocmit de d-na Ciucescu Daniela inspector din cadrul Primăriei comunei
Icoana, judeţul Olt prin care propune stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor de igienă
din cadrul programului POAD 2018-2020 către persoanele aflate în situaţii deosebite de vulnerabilitate din
comuna Icoana, judeţul Olt.
- procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă privind POAD 2018-2020 înregistrat la Primaria
comunei Icoana la nr. 64/14.01.2020
- prevederile art. 2, lit. b), art. 3, alin(1), lit. c), art. 4, alin. (3), lit. b), alin. 5, lit. c) şi alin. 7 din HG nr.
784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
- prevederile art. 155, alin (1), lit d),coroborat cu alin (5), lit a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ.
In temeiul art.196, alin 1 lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
PRIMARUL COMUNEI ICOANA
D I S P U N E:
Art .1 Stocurile de produse de igienă în cadrul POAD existente după epuizarea distribuirii pentru
categoriile de destinatari finali prevăzuţi în listele iniţiale vor fi distribuite pe listele de suplimentare către
cei 24 beneficiari ai indemnizatiei de insotitor, imobilizati la pat.
Art. 2 Pentru persoanele cu grad de handicap grav certificatul de încadrare în grad de
handicap eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului, este document justificativ care dovedeste
încadrarea în categoria de persoane dependente
Art 3. Se desemnează dul Chirita Nastase- viceprimar si dna Ciucescu Daniela-inspector în cadrul
aparatului de specialitate al primarului persoane responsabile cu
- Întocmirea listelor de suplimentare pentru identificarea persoanelor eligibile
- Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul comunei
- Arhivează documentele legate de derularea POAD
- Asigură la nivelul comunei acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la art. 19 din
Regulamentul, UE nr. 223/201.
Art. 4 Distribuirea produselor de igienă acordate pe lista de suplimentare se va face începând cu data de
12.03.2020
Art. 5.Prezenta dispozitie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
Art .6 Prezenta dispoziţie se comunică :
- compartimentului asistenţă socială .
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt .
Primar,
Ancuța Gabriela

Contrasemneaza pentru legalitate,
Cf art.243,alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019
Secretar,
V.Nicolăiţă

ICOANA, LA.09.03.2020
NR. 39

