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ORDIN NR 72
Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627 din 28 iulie 2015 cuprinse la
litera D în anexă, care modifică i completează prevederile Hotărârii Guvernului nr. 799 din
17 septembrie 2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european,
Văzând adresele nr. 15776/2015 a Consiliului Jude ean Alba, nr. 10716/2015 a Direc iei
Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Alba, nr. 19628/2015 a Agen iei de Plă i i
Inspec ie Socială Alba, nr. 5296/2015 a Casei Jude ene de Pensii Alba, nr. 4759/2015 a Agen iei
Jude ene pentru Ocuparea For ei de Muncă Alba i nr. 14617/2015 a Direc iei Sanitare
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor Alba,
În baza referatului nr. 10/2016 al Serviciului Dezvoltare Economică, Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situa ii de Urgen ă,
În temeiul art. 26 alin. (1) al Legii nr. 340/2004 republicată în anul 2008 privind instituţia
prefectului emit prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se constituie la nivelul judeţului Alba grupul de lucru care va monitoriza activitatea
de preluare şi distribuire a alimentelor, desfăşurată la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în
cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în următoarea
componenţă:
Gheorghe Feneşer – Prefectul judeţului Alba,
Gavrilă Florin – inspector superior, Instituţia Prefectului Judeţul Alba,
Ciulea Dan – consilier principal, Institu ia Prefectului Jude ul Alba,
Mirela imonea – consilier superior, Consiliul Judeţean Alba,
Bogdan Maricica – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Alba,
Nari ă Alexandru - consilier juridic, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Alba,
Sicoe Alexandra Iulia – inspector principal, Casa Jude eană de Pensii Alba,
Schiau Iosif Marius – director executiv, Direc ia de Asisten ă Socială i Protec ia
Copilului Alba,
Chidovat Tudor – ef serviciu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Alba.
Giura Alina Oana – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Alba.
Romulus Iosif - ef serviciu, Direc ia Sanitară Veterinară i pentru Siguran a
Alimentelor Alba
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Art.2. Grupul de lucru constituit potrivit art. 1 are următoarele principale atribuţii:
comunică, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari din
categoriile eligibile, pe localităţi şi total judeţ, adresa depozitului autorităţii executive a
autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la
depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie
coordonează acţiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuţia pe
lista iniţială, între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale din judeţ şi între judeţe;
comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale datele de livrare şi
cantităţile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi este informat de
autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu privire la eventualele modificări ale
acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene;
solicită serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi sprijină autorităţile executive ale
autorităţilor publice locale în obţinerea, la timp şi corect, de date necesare în derularea POAD
trimite la Ministerul Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a anului următor celui de
raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeţului, centralizând
informaţiile şi sintezele de date primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice
locale, precum şi alte date şi informări despre derularea POAD la nivelul judeţului, solicitate de
Ministerul Fondurilor Europene.
Art. 3. Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate,
Afaceri Europene, Situa ii de Urgen ă va comunica prezentul ordin celor în cauză, Consiliului
Judeţean Alba, Direc iei Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor Alba, Agen iei
Jude ene pentru Ocuparea For ei de Muncă Alba, Direc iei de Asisten ă Socială i Protec ia
Copilului Alba, Agen iei Jude ene pentru Plă i i Inspec ie Socială Alba şi va fi publicat pe site-ul
instituţiei.
Alba Iulia 16.02.2016

Prefect,
Gheorghe Feneşer
Vizat;
Şef Serviciu,
Ovidiu Cazacu
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