ROMANIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

Nr.150/31.07.2020
DISPOZIŢIE

Cu privire la : stabilirea si utilizarea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor

finali in cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoanele varstnice si persoanele fara
adapost (S.N.S.P.V.P.A)
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Avand in vedere :
- Adresa Institutiei Prefectului – Judetul Olt nr.29022/23.07.2020, inregistrata la Primaria
Verguleasa sub nr.4018/24.04.2020, prin care se solicita sa comunicam :
- Lista cu persoanele care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru
pensionari, in varsta de 75 de ani impliniti sau peste aceasta varsta;
- Lista cu persoane/familii fara adapost, inclusiv persoanele/familiile care au fost
evacuate si familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale ;
- Prevederile H.G. nr.476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei
si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile O.U.G. nr.6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu
modificările si completările ulterioare ;
- Prevederile art.4 alin.(4)si (5) din O.U.G. nr.115 / 2020 privind unele masuri pentru
sprijinirea categoriilor de personae cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe
baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe
nerambursabile ,precum si unele masuri de distribuire a acestora ;
În temeiul art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Se desemneaza dl. Bolovan Dumitru – inspector in cadrul compartimentului de
asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Verguleasa, ca reprezentant
al UAT Comuna Verguleasa, pentru identificarea beneficiarilor de tichete sociale pe suport
electronic pentru mese calde, si intocmirea listelor cu destinatarii finali, cu evidentierea separata
a acestora.
Art.2. In vederea identificarii si verificarii destinatarilor finali in cadrul S.N.S.P.V.P.A,
prevazuti la art.3 alin.(2) din O.U.G. nr.115 / 2020, reprezentantul nominalizat la art. 1, va utiliza
modalitati specifice, dupa cum urmeaza :
- identificarea persoanelor cu varsta de peste 75 ani prin consultarea registrelor agricole ;
- efectuarea de anchete sociale in vederea stabilirii veniturilor acestora ;
Art.3. Domnul Bolovan Dumitru va indeplini atributiile conform prevederilor O.U.G.
nr.115 / 2020 ;
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;

Art.5. Prezenta dispozitie se va transmite :
- Persoanei nominalizata la art.1;
- Instituţiei Prefectului Judetului Olt.

PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

