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PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 
Comuna Griviţa, 737280, judeţul Vaslui, România 

CUI: 3394074, telefon: 0235424744; fax: 0235424677, 

email: grivita@vs.e-adm.ro; web: www.grivitavs.ro 
 _ 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

pentru stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea activităţii  

la nivelul Primăriei comunei Griviţa pe perioada stării de urgenţă   

 

 Având în vedere: 

- Decretul Preşedintelui României cu nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României; 

- Hotărârea nr. 1/18.03.2020 a Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă Griviţa; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 
 

Art. l. – Pe perioada stării de urgenţă decretată la nivel naţional, se aprobă măsurile de 

organizare a activităţii la nivelul Primăriei comunei Griviţa, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 

contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, astfel: 

 - sunt suspendate temporar audiențele cu publicul ale primarului, viceprimarului şi 

secretarului general al comunei. Cetăţenii pot transmite solicitările telefonic la nr. 0235424744, fax: 

0235424677, la adresa de e-mail:  grivita@vs.e-adm.ro, la numerele de telefon: primar Alina-

Iuliana Munteanu: 0769605934, viceprimar Ioan Dabija: 0784258203, secretar general: Bogdan-

Constantin Vătafu: 0764478874, asistent medical comunitar Gina Silvestru: 0784258205. 

 - se limitează activitatea cu publicul a Biroului Finaciar-Contabil, depunerea declaraţiilor 

fiscale şi a altor asemenea acte urmând a se realiza prin poştă, pe adresa de email : grivita@vs.e-

adm.ro, sau prin intermediul salariaţilor primăriei. Activitatea la casieria instituţie se va desfăşura 

astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, contribuabilii urmând a 

respecta măsurile impuse de angajaţi în acest sens. 

 - se limitează  activitatea cu publicul a Compartimentului Stare civilă, urmând a se asigura 

eliberarea actelor  de stare civilă care nu suferă amânare. Corespondenţa se va  realiza prin poştă, pe 

adresa de email : grivita@vs.e-adm.ro, sau prin intermediul salariaţilor primăriei. 

 - se limitează activitatea cu publicul a Compartimentului Agricol, Cadastru şi Urbanism, 

depunerea documenaţiilor de urbanism  urmând a se realiza prin poştă, pe adresa de email : 

grivita@vs.e-adm.ro, sau prin intermediul salariaţilor primăriei. 

 - se limitează activitatea cu publicul a Compartimentului Asistenţă socială, urmând a se 

emite documente doar  în situaţii deosebite. Corespondenţa se va  realiza prin poştă, pe adresa de 

email: grivita@vs.e-adm.ro, sau prin intermediul salariaţilor primăriei. 

 Art. 2. – Măsurile stabilite la art. 1 vor fi aduse la îndepliniri de către angajaţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa.  

Art. 3. – Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

general, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 

Griviţa, 18 martie 2020 
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