
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 DISPOZITIA  Nr.: 332 din 12.07.2021 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate – P.O.A.D. 2019-2021 

 

 

Având în vedere: 

 
-referatul nr. 10328/12.07.2021 intocmit de Secretarul general al comunei, 

- dispozitia nr. 479 din 14.11.2019 privind constituirea grupului de lucru pentru aplicarea Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – P.O.A.D. 2019-2021 

- dispozitia nr. 297 din 12.06.2020 de modificare a dispozitiei nr. 479 din 14.11.2019 privind 

constituirea grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate – P.O.A.D. 2019-2021 

- prevederile art. 1, 3, 4 alin. (9) din OUG 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea 

implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate- POAD 

-prevederile pct 4 din Anexa 2 la OUG 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea 

implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate- POAD 

- prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 233/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI  

AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru 

dezvoltare în perioada 2014 - 2020     

-prevederile art. 41 alin. (5), art. 59 alin. (1) si (2) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin (1) lit. d si art. 196 alin. (1) litera b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

 

Primarul Comunei Budila 

DISPUNE: 

 

       Art. 1. – Se constituie grupul de lucru pentru implementarea Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – P.O.A.D. 2019-2021, la nivelul comunei Budila, județul 

Brașov, având următoarea componență: 

 Căldare Erika – Referent asistență socială – Primăria Comunei Budila;  

 Szekely Jessica – Asistent social - Primăria Comunei Budila.   



 Stefan Ana Maria Monica – Consilier asistent Asistenta sociala – Primaria Comunei 

Budila 

 

       Art. 2. - Adresa depozitului unde se vor livra ajutoarele alimentare este sediul Primariei 

Comunei Budila, respectiv strada Principală nr. 291, județul Brașov. 

 

       Art. 3. – Se desemnează persoana de contact a grupului de lucru, doamna Căldare Erika, 

telefon: 0754027726. 

 

       Art. 4. – Persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepție este Căldare 

Erika. 

    Art. 5. – Incepand cu data prezentei, Dispozitia nr. 297 din 12.06.2020 de modificare a 

dispozitiei nr. 479 din 14.11.2019 privind constituirea grupului de lucru pentru aplicarea 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – P.O.A.D. 2019-2021 se 

abroga. 

         Art. 6. - Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele 

nominalizate la art. 1. 

        Art. 7. - Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului 

Brașov si se publica pe pagina de internet a Primariei, www.budila.ro, prin grija secretarului 

general al comunei, pentru aducerea la cunostinta publica. 

         Art. 8. - Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

                                          PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL, 

                    Irimia MARȘAVELA                                          Alexandra Aveluta BENIA  

 

Prezenta s-a difuzat:                                                                
-1 ex. primar;  
-1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 
-1 ex. colectie; 
-3 ex. pentru membrii grupului.            


