
            ROMANIA                                                                                       Nr. 84 din 10 august 2020  
JUDETUL CARAS SEVERIN                                                  
COMUNA EFTIMIE MURGU                                                 

- Primar- 
D I S P O Z I T I E 

 privind destinatarii finali în cadrul Schemei Naționale de Sprijin pentru Persoanele 
Vârstnice și Persoanele fără Adăpost (S.N.S.P.V.P.A.)  

 
              Primarul Comunei Eftimie Murgu; 
                         Avand in vedere: 
   - adresa nr. 6/13019/22.07.2020 din data de 22.07.2020 a Instituției Prefectului  Caras Severin, 
           - referatul înregistrat la Comuna Eftimie Murgu sub nr. 1151/13.08.2020, întocmit de doamna 
Peta Maria, atributii  asistenta  sociala în cadrul Comunei Eftimie Murgu;  
           - prevederile art. 3 alin. 2 și ale art. 4 alin. 3 lt. a-b și alin.4 din O.U.G. nr. 115/2020 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 și unele măsuri de distribuire a acestora; 
           - prevederile Regulamentului U.E. nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în 
perioada 2014-2020;  
                    În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b, art. 197-200 și art. 240 alin. 1-2 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

D I S P U N E : 
        Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 115/2020, se stabilesc la 
nivelul Comunei Eftimie Murgu destinatarii finali în cadrul Schemei Naționale de Sprijin pentru 
Persoanele Vârstnice și Persoanele fără Adăpost (S.N.S.P.V.P.A.) care fac parte din următoarele 
categorii:   a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă 
de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă;  
            b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile 
cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale. 
        Art. 2. (1) Identificarea destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. să va realiza, prin 
întocmirea unei liste cu evidența acestora, de către Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul 
Comunei Eftimie Murgu pe baza evidenţelor proprii existente în cadrul instituției, a evidenţelor puse 
la dispoziţie de către Casa Județeană de Pensii Caras Severin, din comunicările cetăţenilor direct 
interesaţi, precum și prin efectuarea anchetelor sociale, dacă este cazul.  
           (2) Se stabileşte ca verificarea destinatarilor finali din cadrul S.N.S.P.V.P.A. să se realizeze 
lunar de către Compartimentul de Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Eftimie Murgu. 
         Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează Peta Maria, atributii 
asistenta sociala din cadrul Comunei Eftimie Murgu.                                                                                                     
        Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică: - Instituţiei Prefectului-Judeţul Caras Severin - Serviciul 
controlul legalității, aplicării actelor și contencios administrativ, Compartimentului Asistență socială 
din cadrul Comunei Eftimie Murgu si  se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei.     
                                PRIMAR                                                                                AVIZAT, 

    MIHAI VLĂDIA                                                    Secretar general al comunei             
                                                                                                          LIVIU IMBRESCU 


