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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 

privind numirea echipei de implementare a proiectului  

“Dotarea unităților de învățământ din comuna Grivița, județul Vaslui cu echipamente specifice 

pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”  

 

 Având în vedere: 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Consolidarea 

capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-COV-2; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 1. – Se numește echipa de implementare a Proiectului: “Dotarea unităților de 

învățământ din comuna Grivița, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei 

sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa 

prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv 

specific 9.1. - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: 

POIM//9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, în următoarea componență: 

- Manager de proiect – Mariana-Viorica Ianu; 

- Responsabil financiar – Silvia Negici, inspector;  

- Responsabil achiziții publice – Cristina-Elena Rogojină. 

 Art. 2. - Atribuțiile echipei de implementare a proiectului vor fi stabilite pentru fiecare 

funcție prin fișa postului 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie se va comunica şi va produce efecte de la data comunicării 

conform prevederilor legale. 

Art. 4. - Împotriva prezentei dispoziţii persoana în cauză se poate adresa cu contestaţie 

Tribunalului Vaslui în termenul legal de 30 de zile de la comunicare. 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Griviţa. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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