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SECRETAR,
Jr.Silvia Canta
D I S P O Z I Ţ I A Nr.164
din 08.08.2011

privind desemnarea d-lui Vlad Traian ca reprezentant al Primăriei Comunei
Copăcel, judeţul Bihor, care se va ocupa cu operaţiunile de preluare, gestionare şi
distribuţie al alimentelor din programul PEAD 2011 - Planului anual European de
furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate
Având în vedere Referatul cu nr.2705/08.08.2011 privind necesitatea desemnării unei
persoane pentru operaţiunile de preluare, gestionare şi distribuţie a alimentelor pentru buna
desfăşurare a Planului anual de distribuţie de ajutoare PEAD 2011
Urmare a Acordului de cooperare privind derularea PEAD 2011 sub nr.8945/26.07.2011
şi sub nr.2700/08.08.2011 încheiat între Consiliul judeţean Bihor şi Primăria Comunei Copăcel
Ţinând cont de prevederile art.6 şi ale art.5 din Anexa Hotărârii Guvernului nr.600/2009 Hotărâre privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi
atribuţiile instituţiilor implicate în planul european;
În temeiul drepturilor conferite de art.63 alin.(1) lit.d), art.68 alin.(1), precum şi ale
art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
DISPUNE:
Art.1 Se desemnează d-l Vlad Traian, referent, ca reprezentant al Primăriei comunei Copăcel,
judeţul Bihor, având CNP 1540309054698, legitimat cu CI seria XH nr.533025 eliberat de
SPCLEP Oradea la data de 10.01.2008, care se va ocupa cu operaţiunile de preluare, gestionare
şi distribuţie al alimentelor provenite din stocurile de intervenţie comunitare destinate
persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite
României prin regulamente europene prin programul PEAD 2011 - Planul anual European de
furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate.
Art.2 Domnul Vlad Traian va asigura legătura operativă cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi are drept de semnătură pentru toate documentele întocmite la nivelul Comunei
Copăcel, judeţ Bihor, cu ocazia derulării Planului anual de distribuţie de ajutoare - produse
alimentare – PEAD 2011.
Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- D-l Vlad Traian
- Consiliul judeţean Bihor
- APIA Bihor
- la dosar
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Nr.2705/08.08.2011

Referat de specialitate

Subsemnata Canta Silvia, secretar Comuna Copăcel, ca urmare a Acordului de
cooperare privind derularea PEAD 2011 sub nr. 8945/26.07.2011 înaintat de către Consiliul
Judeţean Bihor şi înregistrat la Primăria comunei Copăcel sub nr.2700/08.08.
Ţinând cont de faptul că acest program a mai fost derulat şi în anul 2010, iar persoana
desemnată pentru operaţiunile de preluare, gestionare şi distribuţie a alimentelor pentru buna
desfăşurare a Planului anual de distribuţie de ajutoare PEAD 2010 a dus la bun sfârşit
procedurile, propun pentru acţiunea PEAD 2011, program demarat de APIA din cadrul MADR,
care va începe din data de 19.08.2011, să fie nominalizată aceeşi persoană: dl Vlad Traian,
referent
Prin programul PEAD 2011 se vor distribui 6 produse alimentare: făină albă, făină mălai,
paste făinoase, biscuiţi, orez şi lapte praf, următorilor categorii de persoane: familiilor
beneficiare de ajutor social, şomerilor, pensionarilor, persoanelor cu hzandicap grav şi
accentuat, adulţi şi copii, precum şi persoanelor care au o situaţie materială precară.
Ca urmare, propun în acest sens pe d-l Vlad Traian, referent în cadrul Primăriei Copăcel,
ca şi executant al acestui program şi solicit emiterea unei dispoziţii în acest sens.
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