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Sinteza privind derularea POAD 2019/2020 – Județul Prahova 
 
Data ultimei recepții de produse de igienă: 

- din contractul de furnizare: 23.12.2019 
- din compensări (primiri de la alte primării din județ): 06.05.2020 

Data la care a fost finalizată distribuția produselor de igienă POAD 2019/2020: 
- pe lista inițială: 31.03.2020 
- pe lista de suplimentare: 06.05.2020 

 
Nr. 
crt. 

Indicator Valoare indicator 

Produse de igienă  Număr pachete  

1. Pachete recepționate din care: 31899 

1.1.   din contractul de furnizare 31899 

1.2. prin compensare între județe 0 

2. Pachete distribuite din care: 31899 

2.1. pe lista inițială 21565 

2.2. pe lista de suplimentare 9911 

2.3. prin compensare către alte județe 0 

2.4 beneficiarilor in baza OUG 43/2020* 423 

3. Stoc/Diferența pachete recepționate - pachete 
distribuite  
(3. = 1. – 2.) Explicații sub tabel. 

0 

Beneficiari finali Număr persoane 

4. Număr total de persoane care au primit produse de 
igienă,  din care: 

31899 

4.1. Număr de copii cu vârsta de până la 15 ani (inclusiv) 9490 

4.2. Număr de persoane cu vârsta de peste 65 de ani 
(inclusiv) 

4026 

4.3. Număr de femei 10866 

4.4. Număr de persoane cu dezabilități 8007 

4.5. Număr de migranți, participanți de origine străină, 
minorități (inclusiv comunități marginalizate cum ar fi 
rromii) 

1115 

4.6. Număr de persoane fără  adăpost  1 
Explicații detaliate privind existenta unui stoc/diferențe între cantitatea recepționată si cea distribuită, alte mențiuni privind nereguli si 
dificultăți întâmpinate, propuneri pentru îmbunătățirea derulării POAD: -  
*)Beneficiarii in baza OUG nr.43/2020 nu vor fi luați in considerare la detalierea pe categorii de la punctele 4.1 - 4.6 
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 La nivelul județului Prahova au existat compensări între primării, astfel: 
Primării care au preluat un excedent de 505 pachete: 

- Aluniș (20), Boldești Scăeni (20), Cocorăștii Mislii (30), Drajna (236), 
Valea Doftanei (199).  

Primării care au predat un excedent de 505 pachete: 
- Bătrâni (39), Bertea (94), Cărbunești (42), Cerașu (47), Cosminele (30), 

Gornet (20), Lapoș (115), Păcureți (23), Salcia (25), Șoimari (70). 

 
La nivelul județului Prahova au existat compensări între primării și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, conform 
prevederilor OUG nr.43/2020, astfel: 
Primării care au predat un excedent de 259 pachete: Berceni (129), 
Chiojdeanca (30), Filipeștii de Pădure (100). 

De asemenea, la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul 
Prahova, au mai fost distribuite 164 pachete, conform prevederilor OUG 
nr.43/2020. 
 

 

Cu deosebită consideratie, 
 

P R E F E C T, 
 

Cristian IONESCU 
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