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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA BALAN 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 212 

din 04 aprilie 2022 

privind organizarea implementării Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în oadrul comunei Bălan 

Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel; 
Având în vedere adresa Instituţiei prefectului judeţului Sălaj nr.3266 din 31.03.2022,înregistrată la noi 

cu nr.1414 din 04.04.2022,prin care se solicită emiterea dispoziţiei primarului privind organizarea derulării 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2022 în cadrul comunei Bălan; 

Văzând prevederile OG.nr.84/2020,privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate, completată de H.G.R.nr.627/2015, pentru modificarea şi completarea 
H.G.nr. 799/2014, pct.12, lit."F"; ale Gidului solicitantului din anul 2017; precum şi ale art.155,alin.( I) 
lit."d"coroborat cu alin.(5) lit."a,c şi d" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019,privind 
Codul administrativ; 

În temeiul art. I 96,alin.(l) lit."b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57 /20 l 9,privind 
Codul administrativ; 

DISPUNE: 

Art. I. Se stabileşte, ca locaţie a depozitului autorităţii publice locale, unde se vor livra ajutoarele 
alimentare, din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate din anul 2022; sala 
Căminului cultural din localitatea Chechis, situat în localitatea Chechis, nr. comuna Bălan,judeţul Sălaj. 

Art.2. Grupul de lucru în ceea ce priveşte derularea POAD este format din următorii: 
-persoană de contact la depozit împuternicită să semneze procesele verbale de recepţie este doamna 

lanchis Ludovica,admnisrrator, cu nr.de telefon: 0751037713, adresa de e-mail: primariabalan@vahoo.co111 
-persoana care răspunde de POAD 2022 din partea U.A.T.Bălan este: Morar Vasile Victor, muncitor 

în cadrul primăriei, cu nr.de telefon 0747354675, adresa de e-mail: primariabalan(a),yahoo.com, împuternicită să 
semneze procesele verbale de recepţie. 

Art.3. Grupul de lucru va îndeplini în totalitate la nivelul comunei Bălan tot ceea ce priveşte 
implementarea Programului operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivel de comună aşa cum este 
prevăzut la lit."E" din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr.799/2014,modificată prin OG.nr.84/2020,. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează administratorul comunei. 
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
-A.J.P.l.S.Sălaj, Zalău; 

-persoanelor desemnate în Grupul de lucru POAD; 
-satele comunei prin afişare; 
-dosarul cu dispoziţ~ţ,.--c:c=~, 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei 

Avram Sebastian -7 ,~ 


