
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea la nivelul comunei Bicazu Ardelean a modalităţilor de identificare şi 

verificare a destinatarilor finali în cadrul în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru 

persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe 

suport electronic pentru mese calde - S.N.S.P.V.P.A. 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

           Având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) și Anexa nr. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 115/2020 

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază 

de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 

 Luând în considerare adresa nr. 13722 din 08.08.2020 comunicată de Instituția Prefectului 

Județului Neamț și înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 7172 din 09.09.2020, 

în scopul respectării obligațiilor ce îi revin Comunei Bicazu Ardelean cu privire la distribuţia 

tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru pensionarii cu venituri echivalente 

indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum şi pentru persoanele fără 

adăpost, în cadrul Programul operaţional POAD 2014 - 2020, finanţat din Fondul de ajutor european 

destinat celor mai defavorizate persoane;  

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin. (1) 

lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) La nivelul comunei Bicazu Ardelean se stabilesc următoarele modalităţi de 

identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru 

persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport 

electronic pentru mese calde - S.N.S.P.V.P.A.: 

a) verificarea evidențelor proprii privind beneficiarii de indemnizații derulate prin structura 

de asistență socială; 

b) anchetă socială; 

c) verificare în programul PATRIMVEN sau adeverințe de venit, după caz; 

d) declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind veniturile proprii, însoțită de 

documente doveditoare ale venitului, după caz. 

(2) Compartimentul de asistență socială și stare civilă și persoanele autorizate pentru utilizarea 

programului PATRIMVEN din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean vor 

aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

Art.2 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art.3 - Secretarul comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această dispoziție 

autorităților și persoanelor interesate. 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 198 din 09.09.2020 

 

                            Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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