
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea Programului operaţional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul comunei Bicazu Ardelean 

  

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

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare referatul nr. 1827 din 11.03.2021 a responsabilului cu problemele de 

asistență socială, Covasan Elena, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, referitor la desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea Programului operaţional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul comunei Bicazu Ardelean; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 – (1) Domnul Doarvoaș Marius Gabriel, viceprimar al comunei Bicazu Ardelean, se 

desemnează coordonator al activității de gestionare a Programului operaţional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate – POAD la nivelul comunei Bicazu Ardelean. 

(2) Activitatea de gestionare a Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD la nivelul comunei Bicazu Ardelean va fi indeplinită de: 

a) Covasan Elena –  responsabil cu problemele de asistență socială; 

b) Barb Doina Maria – asistent comunitar. 

(3) Persoanele implicate în desfășurarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD la nivelul comunei Bicazu Ardelean, prevăzute la alin. (1) și (2), vor asigura 

îndeplinirea la nivel local a atribuțiilor prevăzute în Anexa Nr. 2 lit. B  pct.  4. Unităţile 

administrativ-teritoriale participante la program (comune, oraşe, municipii şi sectoarele 

municipiului Bucureşti) din O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 2 – Se stabilește locul de depozitare și recepție pentru ajutoarele alimentare la Camera 

Oficială situată lângă Primăria Comunei Bicazu Ardelean. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 –  Orice alte dispozitii contrare se abrogă, începând cu data prezentei. 

Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei dispoziții 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 37 din 11.03.2021 

                Avizat pentru legalitate, 

               Secretar General, Jolteag Gicuța 
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