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                                                                                        DISPOZITIE PRIMAR  2/2021 

                  R O M Â N I A 
         JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 
              PRIMARIA COMUNEI CANESTI  
                         P R I M A R , 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2/2021 
pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD  
la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău  

 
 
	

Primarul comunei Canesti , judetul Buzau ; 
avand in vedere :  
	
	
	

referatul , compartimentului asistenta sociala  inregistrat la nr. 100 din                         
07 ianuarie 2021 pentru aprobarea initierii Dispozitiei primarului comunei 
„pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD la 
nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău ” ; 
 
 

Tinand cont de prevederile : adresei nr. 97/05.01.2021 a Institutiei Prefectului - 
judetul Buzau privind implementarea Programului Operational Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate – POAD ; 
§ art. 1 din Dispozitia primarului  nr. 13 /2020 privind actualizarea Grupului de 

lucru pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD 2019 – 2021) la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 

§ prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local Canesti nr. 15 din 28 mai 
2020 privind aprobarea  numarului de posturi , al organigramei  si  statului 
de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , 
judetul Buzau ; 

§ prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind fondul de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane Programului Operaţional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate POAD aprobat prin Decizia de punere in aplicare a 
Comisiei Europene C(2014)9102 din 28.11.2014;  

§ prevederile art. 1 – 3 , art. 8 , anexa nr. 2  , pct. 4 , lit. „a” din Ordonaţa de 
Urgenţă nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate – POAD ;  

§ prevederile art. 1 din LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date modificata si completata ; 

 
 

In temeiul : 155 , alin. (1) , lit. “d” , alin. (5) , lit. „e” , art.196 , alin. (1) , lit. “b” , 
art.197, alin.(1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul Administrativ  

D I S P U N E : 
 

	

Art.1.	 	 (1)  Se stabileşte locaţia de depozitare/recepţie unde furnizorii vor livra 
ajutoarele alimentare şi produsele de igienă – „Baza Sportivă Multifuncţionala” 
aferentă Primariei comunei Căneşti din sat Căneşti , comuna Căneşti .  
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(2) Se desemnează d-na Zotescu Neluţa avand funcţia de consilier in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ca persoana de contact la depozit ; (tel – 
0754022716 , e-mail : primariacanesti@yahoo.com) .  

 
(3) Se imputerniceşte domnul Mihu Florinel viceprimarul comunei , 

persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi 
tabelul centralizator (tel – 0752006916 ; e-mail : primariacanesti@yahoo.com) . 

 
 (4) Se desemnează d-na Epuran Viorica să inlocuiească persoana 
desemnată in condiţiile Art. 1 , alin. (2) din prezenta Dispozitie in lipsa acesteia 
(tel – 07461574104 ; e-mail : primariacanesti@yahoo.com) .  
 
Art.2. Cu data prezentei se abroga prevederile Dispozitiei primarului comunei 
nr. 13/2020 . 
 
 

Art.3. Secretarul general al comunei Căneşti , judeţul Buzău. va comunica si va 
transmite conform prevederilor legale in vigoare prezenta dispoziţie instituţiilor şi 
persoanelor interesate .   
 
 
 

Canesti , Buzau  08 ianuarie 2021   
	

	
	
	
	

P R I M A R, 
Stoica MARIN        

	
	

			CONTRASEMNEAZĂ ,                
SECRETAR General u.a.t , 

               EPURAN Vasile 
 
 
		

2	ex.	E.V./E.V.	
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   A N E X Ă  

la Dispozitia Primarului comunei Căneşti ,  
judeţul Buzău nr. 2 din 08 ianuarie 2021 

 
 
 

 A T R I B U T I I L E  
persoanelor desemnate în vederea implementării programului  

operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD  
la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău  

 
 

 
a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie 
publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de destinatari finali 
din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
adresa depozitului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde furnizorii 
vor livra ajutoarele alimentare şi produsele de igienă, persoana de contact la 
depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, 
precum şi tabelul centralizator; 
 
b) întocmesc şi aprobă listele iniţiale pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 
alin. (1) conform evidenţelor proprii; 
 
c) întocmesc şi aprobă listele suplimentare, în baza anchetelor sociale desfăşurate 
pentru identificarea persoanelor eligibile, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (7); 
 
d) primesc datele de livrare pe localitate de la instituţia prefectului, conform 
graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene şi furnizor. Pot 
solicita modificarea cantităţilor şi a datelor de livrare comunicate, de comun acord 
cu instituţia prefectului şi cu informarea Ministerului Fondurilor Europene, cu 
păstrarea cantităţilor totale aferente judeţului, conform contractului de furnizare; 
 
e) asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, condiţii 
corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor şi 
măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor şi calamităţilor naturale; 
 
f) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de 
la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero. 
 
g) asigură, la nivelul localităţii, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la 
art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014. 
 
 

P R I M A R, 
Stoica MARIN        

	
	

			CONTRASEMNEAZĂ ,                
SECRETAR General u.a.t , 

               EPURAN Vasile 
 
		

6	ex.	E.V./E.V.	
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 2 /2021 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției1) 08/01/2021  
2 Comunicarea către prefectul județului2) 08/01/2021  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 08/01/2021  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 08/01/2021  
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz …/…/2020  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... 

în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 

zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

 
	
 
 



PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ; 
 
Nr. 100 din  07 ianuarie 2021 
  

R E F E R A T   
la proiectul de Dispozitie al Primarului comunei Canesti, judetul Buzau 

pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD 

la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău 
 

In conformitate cu prevederile art. 30 , alin. (1) , lit. „c” din LEGEA nr. 
24 din 27 martie 2000 (**republicata**)(*actualizata*) privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative  subsemnata, Epuran Viorica – 
asistent social in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti , 
judetul Buzau , analizand proiectul de Dispozitie „pentru stabilirea unor măsuri 
necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău” 
constat urmatoarele : 
	

Oportunitatea sa este motivata de : 
	

• adresa nr. 97/05.01.2021 a Institutiei Prefectului - judetul Buzau privind 
implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – 
POAD ;	

• prevederile art. 1 – 3 , art. 8 , anexa nr. 2  , pct. 4 , lit. „a” din Ordonaţa de 
Urgenţă nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate – POAD ; 	
	

	
	

Legalitatea : 
 

q art. 1 din Dispozitia primarului  nr. 13 /2020 privind actualizarea Grupului de 
lucru pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD 2019 – 2021) la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 

q prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local Canesti nr. 15 din 28 mai 
2020 privind aprobarea  numarului de posturi , al organigramei  si  statului 
de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , 
judetul Buzau ; 

q prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind fondul de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane Programului Operaţional pentru Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate POAD aprobat prin Decizia de punere in aplicare a 
Comisiei Europene C(2014)9102 din 28.11.2014;  

q prevederile art. 1 din LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date modificata si completata ; 

 
 

Respecta conditiile de fond si forma prevazute de lege ; 
 

Pe cale de consecinta  si avand in vedere cele prezentate se aproba initierea 
proiectului de Dispozitie al Primarul comunei . 

 
Canesti , Buzau , 07 ianuarie 2021  

 
EPURAN VIORICA ___________________ 

 


