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DISPOZITIE
Privind constituirea Grupului de lucru in vederea derularii Programului Operational Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul Primariei comunei Girnic

Prirnarul comunei Girnic. judetul Caras Severin,
Avand in vedere :
- adresa Institutiei Prefectului , nr.6115494113.11.2017, prin care solicita inrplicarea si
respectarea atributiile autoritatilor locale in derularea Programului Operational Ajutorarea
Persoanelor Detavorizate (POAD) conform Hotararii (iuvernului nr.799112t)14;
in conformitate cu l
- prevederile Hotararii Guvernului nr.79912014 privind implementarea Programului Operational
Aj utorarea Persoanelor Defavorizate ;
- prevederile Regulamentului (UE) nr. 22312014 al Parlamentului European si al. Consi{iului din
I 1 .03 .2014 privind Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane ;
ln temeiul art.6l alin. (2) - (4), afi.63 alin. (l) lit. a), alin.(2), ar1.68, ar1. 115 alin.{ l), lir.
a). alin. (2) si alin. (5)-(7) din Legea nr.215l2A0l,Legea administratiei publice locale.
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPTJN:

Art.l. (1) Se constituie Grupul de lucru in vederea derularii Programului Operationai
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul Primariei comunei Girnic in urmatoarea
componenta :
l. d/l MARISESCU GHEORGT{E NARCIS , REFERENT de specialitate, .'ompartiment
Implementare proiecte cu finantare extema; comuna Girnic
2. d/l CIRPEAN I}HEORGHE , CONSIT.IER de specialitate, Compartimeni Asistenta sociala
,comuna Girnic
3. d/l T'ISMANARU CI-lEORGI{E FLORIN, INSPECTOR, SVSU, comuna {-iirnic
(2) Se desemneaza dll CIRPEAN GHEORGI{E , CONSILIER de specialitate, Compartiment
Asistenta sociala, teletbn 0731306976 pentru a semna documentele de gestiune si pentru a tine
legatura cu Ministerul Fondurilor Europene.
(3) Se deleaga d/l Marisesc,u Gheorghe Narcis pentrll a asista inspectorul MIrE pe toata durata
controlului pentru semnarea Raporlului de control ce se va intocmi.
(4) Gruput de lucru POAD indeplineste atributiile si desfasoara activitatile prevazute in
Hotararea Guvernului nr.79912014 privind irnplementarea Programului C)perational A-iutorarea
Persoanelor De{'avorizate. pentru finalizarea distributiei aiutoarelor alirnentare.
An.2. Se stabileste spatiul ,.C-'asa Culturala Padina Matei" , conlufla (iirnic, ca loc de
receptie si depozitare pentru a.iutoarele alimentare din cadrul programului.

fuL3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza grupul
de lucru constiarit lamLl.
a. (1) Dispozitia are caracter normativ si intra in vigoare la data aducerii la cunosinta

publica.

Q)Prczenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios adminismativ in conditiile kgii
nr.554/20A4 a contenciosului adminishatl% cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. kssfiadispozitie se comuaica, prin gija Secretarului comunei Girnic,la Institutia
Prefectului Caras Severin persoanele nominalizate laart. l; Ministerul Fondurilor Europene
si se
va afisa in locurile special amenajate
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