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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 164 
din 5 noiembrie 2020 

privind desemnarea persoanelor responsabile cu recepționarea tichetelor sociale 
pentru mese calde acordate pentru beneficiarii din Orașul Berești, Județul Galați 

 
 
 Primarul orașului Berești, județul Galați, validat prin Încheierea civilă nr. 
43/14.10.2020 a Judecătoriei orașului Tg. Bujor;    
         Având în vedere Referatul nr.  4845 /05.11.2020 al doamnei Toader Eugenia având 
funcția de inspector în cadrul Compartimentului de autoritate tutelară și protecție socială 
din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Berești prin care  propune desemnarea 
persoanelor responsabile cu recepționarea tichetelor sociale pentru mese calde acordate 
beneficiarilor din orașul Berești în conformitate cu prevederile Ordonanței 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 
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora;  
 Având în vedere adresa nr. 12876/05.11.2020 a Instituției Prefectului – Județul Galați;  
 Având în vedere prevederile: 
 art. 155 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 6 alin. (8) 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 pentru mese calde, acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4)  și art. 199 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
 

D I S P U N E: 
 
 

Art.1  Pentru recepționarea tichetelor sociale pentru mese calde acordate pentru 
beneficiarii din Orașul Berești, județul Galați în conformitate cu prevederile Ordonanței 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 pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri de distribuire a acestora,  se desemnează următoarele persoane responsabile din 
Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești:  

 
- Chiriac Tanța Ștefania - referent - titular 
- Toader Eugenia – inspector  - înlocuitor. 
 
Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică:  

- Persoanelor în cauză 
- Instituției Prefectului judeţului Galaţi în vederea controlului sub aspectul 

legalităţii. 
         
Art. 3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi și prin publicare pe site-ul  
http://orasulberesti.ro.  

 
 
 

PRIMAR, 
Bejan Mihai Lucian 
         

 
 
 
 
 
 

                  
Contrasemnează pentru legalitate, 
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