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DISPOZITIE 
 

PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL 

AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE - POAD LA NIVELUL LOCALITĂȚII ADUNAȚI  

 
Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
Având in vedere Referatul compartimentului asistență socială; 
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - 
POAD; 

În temeiul O.u.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

D I  S P U N E  : 
 

Art.1. Stocul de produse de igienă și ajutoare alimentare din cadrul POAD se acordă pe liste 

inițiale către categoriile de persoane prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din H.G. nr.784/2018, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2. Stocul de produse de igienă și ajutoare alimentare din cadrul POAD se acordă pe liste 

suplimentare către categoriile de persoane prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr.784/2018, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Listele inițiale se completează operativ de către reprezentanții Compartimentului de 

asistență socială prin introducerea persoanelor eligibile/eliminarea persoanelor neeligibile la data 

distribuirii acestora. 

Art.4. (1) În listele suplimentare se vor înscrie persoanele aflate temporar în situații critice de 

viață, identificate la momentul distribuirii acestora și anume: 

a) Persoane cu handicap grav sau accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în 

servicii sociale în regim rezidențial publice sau private; 

b) Persoane dependente; 

c) Victime ale calamităților; 

d) Alte persoane aflate în situații deosebite de vulnerabilitate, dovedite prin anchetă socială. 

(2) Eligibilitatea persoanelor menționate la alin. (1) se stabilește pe baza certificatului de 

încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului sau, după caz, comisia 



superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pentru cei prevăzuți la litera a) și pe baza 

anchetelor sociale pentru cei menționați la litera b) – d). 

(3) Înscrierea persoanelor eligibile pe listele suplimentare se va realiza în ordinea depunerii 

cererii, iar acordarea produselor de igienă și ajutoarelor alimentare se va face până la epuizarea 

stocurilor în termenul legal. 

Art.5. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus 

beneficiază de produsele dei gienă și pachetele de alimente aferente unei singure categorii din care 

fac parte la data acordări ajutoarelor POAD. 

Art.6 Produsele de igienă și ajutoarele alimentare vor fi acordate pe baza listelor inițiale și 

suplimentare persoanelor eligibile la data distribuției, începând cu luna ianuarie 2020 și vor fi 

distribuite la Căminul Cultural Adunați, în termenul legal de la ultima recepție a acestora. 

Art.7. Se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții 

compartimentele asistență socială și poliție locală. 

Art.8. Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate instituțiilor interesate în termenul 

prevăzut de lege. 
   

Adunaţi astăz i 29 ianuarie 2020 
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