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D I S P O Z I Ţ I E  Nr. 68 

din 16.07.2021 
 

privind desemnarea persoanelor împuternicite să semneze procesul verbal de recepție și a altor 
documente a pachetelor cu produse alimentare/igienă în baza OUG nr. 84/21.05.2020 

 
 

Având în vedere: 
- referatul cu nr. 2990 din 16.07.2021, privind desemnarea persoanelor împuternicite să semneze 

PV de recepție și a altor documente a pachetelor cu produse alimentare/igienă în baza OUG nr. 84/2020; 
- OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 

operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, precum și adresa cu nr. 7790 din 15.07.2021 a 
Instituției Prefectului – Județul Bihor, având ca subiect elaborarea Ordinului prefectului; 

In temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 
 

PRIMARUL COMUNEI SALACEA 
D I S P U N E : 

 
Art.1. - Se constituie Grupul de lucru pentru derularea în comuna Sălacea a Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2020 - 2021, în următoarea componență: 
- Racz Andrea, consilier la Compartimentul de Asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Sălacea, împuternicit să semneze procesul de verbal de recepție și a 
altor documente a pachetelor cu produse alimentare/igienă, - nr. telefon: 0786344416 

- Tatai Laura - Andreea, consilier la Compartimentul de Asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Sălacea, împuternicit să semneze procesul de verbal de 

recepție și a altor documente a pachetelor cu produse alimentare/igienă în caz de indisponibilitate a 
persoanei împuternicite, - nr. telefon: 0769696941 

Art. 2. Grupul de lucru își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile OUG nr. 
84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD; 
            Art.3 - Secretarul unității administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziție persoanelor 

și instituțiilor interesate. 
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