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PRIMAR 

DISPOZIJIE 

privind Constituirea grupului de lucru si a adresei de livrare/receptie/depozitare 
pentru ajutoarele de igiena prin Programul operational Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate (POAD) 2020/2021, pe raza comunei Mice§tii de Campie, judetul Bistrita
Nasaud. 

Primarul comunei Mice~tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud, Domnul Becan loan ; 

A vand In vedere: 
- Referatul nr. 350 din 01.02.2021 intocmit de Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva cu privirea la 

propunerea constituirii grupului de lucru si a adresei de livrare/receptie/depozitare pentru 
ajutoarele de igiena prin Programul operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 
2020/2021, pe raza comunei Mice~tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud; 

- Alegerea D-lui consilier Bendean Dumitru de catre Consiliul Local in $edinta publica ca $i 
viceprimar al comunei Mice$tii de Campie la data de 03.11.2020 (Hotararea Consiliului Local 
Mice$tii de Campie nr. 48 din 03.11.2020); 

- Depunerea juramantului de catre DI. consilier Bendean Dumitru la data de 03.11.2020; 
- incheierea Civila din data de 28.10.2020 cu nr. 1177 din 28.10.2020 a Judecatoriei 

Beclean din Dosarul nr. 2861/186/2020 prin care a fest validat mandatul consilierului Bendean 
Dumitru; 

- Ordinul Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr.293 din 22.10.2020 privind constatarea 
indeplinirii conditiilor legal de constituire a Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie; 

-Adresele Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud nr. II B 296/07.01.2021 in vederea 
implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, respectiv necesitatea 
de pregatire a urmatoarelor tran$e de receptie $i disptribuire a pachetelor POAD (igiena tran$a 3 $i 
alimente tran$a 2); 

- Ordinul Prefectului nr. 6 din 14.01.2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru 
asiguarea monitorizarii activitatii desfa$urate la nivelul unitatilor administriv-teritoriale in cadrul 
derularii in judetul Bistrita-Nasaud a Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
(POAD) 2020-2021 prin care s-a abrogat Ordinul Prefectului nr. 164 din 12.06.2020 privind 
constituirea Grupului de lucru pentru asiguarea monitorizarii activitatii desfa$urate la nivelul 
unitatilor administriv-teritoriale in cadrul derularii in judetul Bistrita-Nasaud a Programului 
Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2020-2021; 

3 



in conformitate cu: 
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84 din 21. 05.2020 pentru stabilirea 

unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor 
defavorizate - POAD; 

- prevederile Regulamentului U.E. nr. 223 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 11 
Martie 2014 privind Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane; 

in temeiul dispozifii/or art.155 a/in. (1), lit(d), alin.{5)✓ lit.a)✓ art.196 alin.(1) litera b), art.199 
alin.(1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei n.r 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

DISPUNE: 

Art.1. (1) Se constituie Grupul de lucru si adresa de de livrare/receptie/depozitare pentru 
ajutoarele de igiena care vor fi transportate prin programul POAD 2020-2021, la nivelul comunei 
Mice~tii de Campie, dupa cum urmeaza: 

Bendean Dumitru, viceprimar al comunei Micestii de Campie, judet Bistrita-Nasaud -
Celular: 

Egri Kasonyi Ildiko Eva -Consilier els. I, grad profesional asistent in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, responsabila pe compartimentu l de asistenta sociala ~i secretar delegat 
temporar al comunei Mice~tii de Campie - Celular: 

Nagy Alexandru- referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mice~tii 
de Campie, judetul Bistrita-Nasaud, Celu lar: 

(2)Mentionam ca Domnul Viceprimar, Bendean Dumitru va avea atributii de 
semnare a proceselor-verbale de receptie a ajutoarelor de igiena din cadrul POAD 2020-2021 si 
posibilitatea de aplicare a stampilei Primariei. 

(3)Ajutoarele igiena transportate vor fi livrate si depozitate la Caminul Cultural din 
localitatea Mice~tii de Cimpie; 

Art.2. Atributiile grupului de lucru sunt cele prevazute in Anexele laOrdonantei de Urgenta 
a Guvernului nr. 84 din 21. 05.2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea 
implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD. 

Art. 3. incepand cu data emiterii prezentei dispozitii, Dispozitia nr. 12 din data de 
06.02.2020 se revoca. 

Art.4.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se i ncredinteaza persoanele 
desemnate la art. ldin prezenta dispozitie. 

Art.5.-Prezenta dispozitie se va comunica de catre secretarul comunei la: 
- persoanele desemnate la art.1 din prezenta dispozitie . 
- Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud 

PRIMAR, 
BE~ 
/4_ Q ~✓A" 
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