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 DISPOZIȚIA NR. 77/19.04.2021  
privind aprobarea criteriilor de acordare pe listele suplimentare, a produselor distribuite în 
cadrul proiectelor de acordare a ajutoarelor cu produse de igienă și produse alimentare în 

cadrul  POAD 2018-2021 
 

 
Deacu Costică - primarul comunei Jijila, județul Tulcea; 
 
Având în vedere: 

-  Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 84/2020 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD 

- Referatul nr. 4913/19.04.2021 întocmit de inspector Duduță Violeta,  privind excedentul de 

produse rămase după distribuirea pe listele inițiale a produselor recepționate potrivit 

proceselor-verbale nr. 2171/22.02.2021și  3759/26.03.2021 ; 

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, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1 Stocurile de alimente şi produse de igienă rămase după epuizarea distribuirii către 

categoriile prevăzute la art. (3)   alin. (1) lit. a) şi b) a OUG nr. 84/2020, va fi distribuit persoanelor 

încadrate în grad de handicap grav și accentuat,  adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în 

servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private. 
 Art. 2 Documentele justificative pentru această categorie de beneficiari sunt certificatele de 

încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, 

certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap sau, după caz, decizia de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 3 Distribuirea produselor pe listele suplimentare se face în limita stocurilor rămase 

nedistribuite. 

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Tulcea, 

persoanelor responsabile cu aplicarea măsurilor pentru implementarea POAD la nivelul comunei 

Jijila și va fi făcută publică prin publicarea în M.O.L. 

 

          Primar, 

 Costică DEACU 

 Contrasemnează, 

                                                                                             Secretar general al comunei Jijila, 
                                                                                                           Dumitru ACRIȘ 

 


