ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROŞIORI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr.32
din 10. 06. 2020
privind constituirea Grupului de lucru POAD în comuna Rosiori, judeţul Bihor și nominalizare
persoana împuternicite să semneze PV de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă

Având în vedere Circulara Instituției Prefectului Județul Bihor nr. 5467 din 09. 06. 2020 prin care se
solicită actualizare date primării și constituirea grupului de lucru POAD
Luând în considerare prevederile OUG nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate,
În baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 155 şi art. 196 alin.1 lit.b.
Primarul comunei Roşiori

DISPUNE:
Art.1. Cu data prezentei dispoziţii, pentru buna derulare a POAD 2020 în Comuna Roșiori, se se
constituie Grupul de lucru POAD în următoarea componenţă:
Președinte: ec. Kelemen Zoltan – primarul comunei
Membri: Kerecsenyi Emeric –viceprimar
Mihale Ioana Alina - consilier I principal – Compartiment Financiar-Contabil
Győri Diana Elena – consilier I asistent
Gestionar: Kiss Viola Eliza- responsabil delegat cu probleme de Stare civilă și sociale
Art.2 Persoana împuternicită cu semnarea proceselor verbale de recepție este: - viceprimarul comunei, dl.
Kerecsenyi Emeric.
Adresa de livrare produse:- Roșiori nr. 265 - Clădire administrativă -socio-culturală Roșiori
Art. 3. Persoana de contact în relația cu MDRAPFE și Instituția prefectului în cadrul POAD, precum și
responsabil cu derulare POAD este d-na. Kiss Viola Eliza- responsabil delegat cu probleme de Stare civilă
și sociale
Art.4. Se numește d-na Győri Diana Elena consilier I asistent, ca persoana de rezervă/înlocuitor a d-nei
Kiss Viola Eliza ca gestionar în cadrul Grupului de lucru(când situația o impune) pentru semnarea
documentelor de gestiune al Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD)
Art.5.Prezenta dispoziție se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege cu: - Instituția prefectului județului Bihor, membrii grupului POAD și se aduce la
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de
internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”
PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI,
 …………………………….………
Ec.Kelemen Zoltan

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

