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DISPOZIŢIA  Nr. 114/2021 
privind aprobarea Listelor suplimentare în vederea distribuirii produselor de igienă și a 

pachetelor alimentare din cadrul  Programului Operational Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD)   

  
 Primarul comunei Zăbala, judeţul Covasna, 

Analizând referatul cu nr. 5856/28.09.2021  prin care se solicită aprobarea Listelor de 
suplimentare în vederea distribuirii produselor de igienă și a pachetelor alimentare din 
cadrul  Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)  pentru 
anul 2021, 

În ordinea stabilită la art.3 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.84/2020 
privind unele măsuri în vederea implementării - POAD, 

În conformitate cu prevederile art.3, alin.1) lit.c., art.4 alin.(3) lit.b,  din Ordonanța 
de Urgență nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD,  
 În temeiul prevederilor art.155 alin(1) lit.d) alin(5) lit.a), art.196 alin.(1) lit.b) din 
OUG nr.57/2019 privind codul Administrativ, 
 
 

DISPUNE : 
 

 

            Art.1. Se aprobă Listele de suplimentare în vederea distribuirii produselor de 
igienă tranșa IV și pachete alimentare tranșa III, beneficiarilor POAD 2018-2021, conform 
Anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă la prezenta dispoziţie.  
 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează d-na Csaszar 
Paula-Lăcrămioara inspector, din cadrul compartimentului de asistență socială, al 
primariei comunei Zăbala . 
Zăbala la data de 29.09. 2021. 
 
                           PRIMAR,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                        FEJÉR LEVENTE                                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                                        BARABÁS  REKA 
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PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBALA  

JUDEŢUL COVASNA  
NR. 5856/28.09.2021. 
 
 

REFERAT 
privind emiterea dispoziţiei în vederea aprobării Listelor suplimentare în vederea 

distribuirii produselor de igienă și a pachetelor alimentare din cadrul  Programului 
Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)  pentru anul 2018-2021 

 

 

 

În conformitate cu  prevederile  art.3 alin.1) lit.c., şi art.4 alin.(3) lit.b din Ordonanța 
de Urgență nr.84/2020 privind unele măsuri în vederea implementării - POAD, 

Ținând cont de existenţa stocului de produse de igienă și pachete alimentare, 
acordate în cadrul POAD 2018-2021, după epuizarea distribuirii pentru categoriile de 
destinatari finali, prevăzute la art. 3 alin.a) şi b) din O.U. nr.84/2020; 

Având în vedere că, la nivelul UAT comuna Zăbala au fost identificate persoane 
aflate temporar în situaţii critice de viată, care au nevoie de produse de igienă și pachete 
alimentare; 

 Propun emiterea dispoziţiei în vederea aprobării  Listelor de suplimentare în 
vederea  distribuirii produselor de igienă tranșa IV și pachete alimentare tranșa III 
beneficiarilor POAD 2018-2021, conform Anexelor .  
             Zăbala la data de 28.09. 2021. 
 
 
 
 
                                                                  INSPECTOR 

                                            CSÁSZÁR PAULA-LACRĂMIOARA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


