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                                                            R O M Â N I A                                           PROIECT 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
P R I M A R 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind actualizarea Grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, la nivelul comunei 

Cacica 
 

Todosi Petru, primarul comunei Cacica, județul Suceava; 
Având în vedere: 

- Referatul compartimentului de asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă, înregistrat cu nr. 5718 din 27.07.2022; 
În conformitate cu: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi 
care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;  
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID – 19; 

În temeiul prevederilor art. 155, alin.(1) lit. d), alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

D I S P U N: 
 

Art. 1. Se actualizează Grupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul 
comunei Cacica, în următoarea componenţă: 

Nr. 
crt.  

Nume şi prenume Funcţia deţinută în cadrul instituţiei  Date de contact/ 
telefon 

1. Sava Neculaie viceprimar  0733936971 

2. Zielonka Lăcrămioara-Magdalena Asistent comunitar 0740568705 

3. Sahlean Viorica referent 0746675110 

Art. 2 Se stabilește locul de depozitare/recepție, unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare şi produsele de igienă la Primăria comunei Cacica, 
satul Pârteștii de Sus, nr. 526 A, comuna Cacica, județul Suceava. 

Art. 3. Se desemnează domnul Sava Neculaie, viceprimarul comunei Cacica şi doamna Zielonka Lăcrămioara-Magdalena, asistent medical 
comunitar în cadrul compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, 
pentru desfăşurarea activităţilor de recepţie a produselor ce fac obiectul Programului Operaţional  Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD. 

Art. 4. Se desemnează doamna Zielonka Lăcrămioara-Magdalena, asistent medical comunitar în cadrul compartimentului asistenţă socială, 
autoritate tutelară şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei şi Cacica doamna Sahlean Viorica, referent în cadrul 
compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, pentru desfăşurarea 
activităţilor de distribuţie a produselor ce fac obiectul Programului Operaţional  Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD. 

Art. 5. La data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziţiei nr. 2 din 6 ianuarie 2021. 
Art. 6.  Prezenta dispoziţie va fi comunicata persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege şi poate fi contestată în condițiile Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 7. Prezenta dispoziție se aduce la cunoştinţă publică, atât prin afişarea la sediul instituţiei, cât şi prin publicarea pe site-ul acesteia. 
 
 
 

                                                     PRIMAR, 
                                                 Petru TODOSI 
                                                                                                                         Avizat: 

                                                                                       Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                      Georgeta-Grațiela VOLANSCHI 

 
Cacica,  27 iulie 2022 
Nr. 5719 
 
 


