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DISPOZIȚIA NR. 175/18.09.2020 
Privind identificarea și verificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A.                                

 
 

 Deacu Costică - primarul comunei Jijila, județul Tulcea; 
 

Având în vedere prevederile: 
- Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014 - 2020, finanţat din Fondul de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,  unde sunt stabilite ca principale 
categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, 
pensionarii cu venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 
de ani, precum şi persoanele fără adăpost; 

- Art. 4, alin. (3), lit. b) și alin. (4) și (5) din  Ordonanța de urgență 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 
Ținând cont de: 

- adresa nr. 4864/31.07.2020 a Instituției Prefectului – județul Tulcea prin care se solicită lista 
destinatarilor finali elaborate conform prevederilor OUG nr. 115/2020; 

- referatul nr. 8780/16.09.2020  întocmit de inspector Duduță Violeta, prin care propune modalități 
de identificare și verificare a destinatarilor finali conf. OUG nr. 133/2020; 
In temeiul art. 155, art. 196 alin (1),lit. b), art. 197 alin (4), art. 199 alin (1) si (2), art. 243 alin (1) lit. a) si 

e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

DISPUNE: 
Art. 1 Modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A.                                

sunt următoarele: 
c) utilizarea bazei de date existente la dispoziția Compartimentului de Asistență Socială; 
d) utilizarea informațiilor primite de la instituțiile cu atribuții în domeniul social de la nivelul 

județului Tulcea. 
Art. 2 (1)Se desemnează doamna Duduță Violeta, inspector în cadrul Compartimentului de 

Asistență Socială, ca persoană responsabilă cu punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 115/2020 la 
nivelul U.A.T. comuna Jijila; 

(2) În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 115/2020 la nivelul U.A.T. comuna Jijila, persoana 
desemnată la art. 2 alin(1) are următoarele obligații: 

1. întocmește lista destinatarilor finali, lista fiind aprobată de primar și transmisă Instituției 
Prefectului – județului Tulcea; 

2. transmite destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde 
Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului – județul Tulcea, Compartimentului 

de Asistență Socială și se publică în M.O.L. în condițiile legii. 
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