
ROMÂNIA
JUDEŢUL  HARGHITA
COMUNA BRĂDE TIȘ
PRIMAR

DISPOZITIA nr. 11/2020

privind constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019-2021 la nivelul

Comunei Brăde ti, jude ul Harghitaș ț

Primarul comunei BRĂDE TI,Ș

Avand in vedere circulara Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita referitoare la
implementarea POAD 2019-2021, precum şi prevederile:

 Regulamentului (UE) nr. 223 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11
martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane, cu ultimele modificări i completări aduse prin ș Regulamentul 1046/18-
iul-2018  privind  normele  financiare  aplicabile  bugetului  general  al  Uniunii,  de
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr.
1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr.
223/2014,  (UE) nr.  283/2014 şi  a  Deciziei  nr.  541/2014/UE şi  de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

 Regulamentului (UE) nr.  1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
din  17  decembrie  2013  de  stabilire  a  unor  dispoziţii  comune  privind  Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurală  şi  Fondul  european  pentru
pescuit  şi  afaceri  maritime,  precum şi  de  stabilire  a  unor  dispoziţii  generale
privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională,  Fondul  social  european,
Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, cu
ultimele completări aduse prin Regulamentul 1867/28-aug-2019;

 Hotararea  nr.  784/2018  pentru  stabilirea  unor  măsuri  necesare  în  vederea
implementării  Programului  operaţional  Ajutorarea  persoanelor  defavorizate  -
POAD,

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (5) lit. a), art. 196 alin. 1) lit. b) din OUG nr.
57 din 3 decembrie 2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1.  Se  constituie  Grupul  de  Lucru  pentru  derularea  în  Comuna  Brăde ti  aș
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019-2021,
in  urmatoarea componenta: 

- Csergő Dénes,  viceprimar, date de contact:  nr.  de telefon 0740-781829, e-
mail: bradesti@hr.e-adm.ro; 
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-  Kovács  Imre, referent  la  Compartimentul  cultură  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Brăde ti, date de contact: nr. de telefon 0746-366702,ș
e-mail: bradesti@hr.e-adm.ro;

Persoanele desemnate sunt împuternicite să semneze procesele-verbale de recep ie aț
pachetelor alimentare/produselor de igienă i a altor documente necesar a fi întocmiteș
pe parcursul derulării programului şi vor ţine legătura cu Ministerul Fondurilor Europene
şi Instituţia Prefectului judeţului Harghita.

Art.2. Grupul de lucru isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile
HG  nr.  784/2018  pentru  stabilirea  unor  măsuri  necesare  în  vederea  implementării
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.

Art.3. Locul  de  depozitare/centrul  de  distribuire  a  ajutoarelor  alimentare  i  aș
produselor de igienă ce vor fi transportate de către operatorii economici contrctan i esteț
sediul Primăriei Comunei Brăde ti – Comuna Brăde ti, str. ș ș Petőfi Sándor nr. 14, jude ulț
Harghita.

Art.4.  De  la  data  adoptării  prezentei  Dispoziţia  nr.  94/11.11.2017  privind
constituirea  Grupului  de  Lucru  care  va  fi  responsabil  pentru  derularea  Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) î i încetează efecteleș .

Art.5. Prezenta se va comunica de secretarul general al comunei Brăde ti,ș
cu:

- Primarul comunei Brăde ti;ș
- Institutia Prefectului Judetului Harghita;
- Prefectului jude ului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate;ț
- Persoanele nominalizate la art.1.

Brădeşti, la 04.02.2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

                                                                      -L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brăde tiș

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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