
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

 D I S P O Z I T I E 
privind   acordarea  unei cantitati suplimentare de  ajutoare alimentare   distribuite

de Grupului de lucru   pentru aplicarea  si derularea Programului Operational 
 Ajutorarea  Persoanelor Defavorizate ( POAD) 

Primarul comunei Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile   art. 3 alin. (1)   din  Anexa la H .G. nr. 799 /2014 privind  implementarea  

Programului  operational Ajutorarea  persoanelor defavorizate;
- prevederile  art.5 indice 1 , lit. c)  din HG nr. 80/10.02.2015 pentru completarea HG 

nr.799/2014  pentru implementarea Programului  operational Ajutorarea  persoanelor 
defavorizate;

- prevederile cap. III litera d)   din INSTRUCTIUNEA  nr. 12897/18.02.2015  pentru  
punerea in aplicare  a dispozitiilor prevazute in HG nr. 80/10.02.2015 pentru completarea HG 
nr.799/2014 privind implementarea P.O.A.D; 

- prevederile Dispozitiei nr. 463/21.11.2014 privind constituirea Grupului de lucru   
pentru aplicarea  si derularea Programului Operational  Ajutorarea  Persoanelor Defavorizate
 ( POAD) 2014;

-  referatul  nr. 675  / 04.03.2015 al doamnei Ciobotaru Constanta – componenta a 
Grupului de lucru pentru aplicarea  si derularea Programului Operational  Ajutorarea  
Persoanelor Defavorizate ( POAD) ;

In temeiul art. 63 alin. (1) , lit. d)  coroborat cu alin. (5) lit. a) ,  art. 68 alin. (1) ,art.115 , 
alin. (1) , lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala , republicata in anul 
2007, cu modificarile si completarile ulterioare

D I S P U N E : 

Art.1.- (1) Se acorda o cantitate suplimentara de  produse alimentare  distribuite 
persoanelor devaforizate   indreptatite  , care au primit anterior  ajutoare alimentare  pe baza de 
cupoane si liste suplimentare .

(2) Distribuirea   produselor alimentare suplimentare se face pe baza  listelor  de 
suplimentare a cantitatilor distribuite , intocmite de Primarul localitatii .

(3) Pe listele de suplimentare  vor fi distribuite  cate  o  cutie cu produse alimentare  
pentru fiecare  persoana  indreptatita .  

(4) Distribuirea se face de catre  Grupului de lucru   pentru aplicarea  si derularea 
Programului Operational  Ajutorarea  Persoanelor Defavorizate ( POAD) , constituit prin 
Dispozitia   nr. 463/21.11.2014.

Art.3. Locul  de distribuire al  produselor alimentare suplimentare  este incinta 
Caminului cultural Milosesti . 

Art.4. Prezenta dispozitie va fi comunicata  domnului Mangiurea Titi si doamnei 
Ciobotaru Constanta  si va fi afisata la sediul Primariei comunei Milosesti  prin grija  
secretaruloui comunei. 

PRIMAR ,     
          Chitoiu Nelu                                                            Avizat pentru legalitate ,

Secretar comuna Jipa Eugenia 
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