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DISPOZITIA Nr. 52 din 23.03.2021  

privind aprobarea listelor actualizate a destinatarilor finali care beneficiază de tichete sociale pe 
suport electronic pentru mese calde prin programul operațional POAD, prin Schema Națională de 
Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost (S.N.S.P.V.P.A.) precum 

și a listei beneficiarilor. 

        Chiriloaie Victor - Primarul Comunei Oancea, Judetul GALATI  
     
      Avand in vedere :  
-       referatul întocmit de Compartimentul Asistență Socială, nr. 476 din 10.02.2021, prin care 
se propune apobarea listelor actualizate a destinatarilor finali care beneficiază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru mese calde prin programul operațional POAD, prin Schema 
Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost 
(S.N.S.P.V.P.A.) precum și a listei beneficiarilor, conform OUG 115/2020; 
-      prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța de Urgență 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, acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 
-      prevederile art. VI lit. a) lit.b) și lit c) din Ordonanța de Urgență nr. 174 din 14 octombrie 
2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementază activitatea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 

-    Art. 154 alin (1), art. 155 alin (1), lit. d) , art 196 alin (1),lit b) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ  

 
DISPUNE 

       Art. 1  Se aprobă listele actualizate a destinatarilor finali, beneficiari de tichete sociale pe 
suport electronic pentru mese calde prin programul operațional POAD prin Schema Națională de 
Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost (SNSPVPA), conform 
Anexei nr.1 privind persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, 
în vârstă de 75 de ani sau peste această vârstă. 
 

Art. 2  Compartimentul de asistență socială va asigura executarea prezentei dispoziții. 
 
Art. 3  Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei 
dispoziții și o va comunica Instituției Prefectului județului Galați. 
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