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D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea echipei de implementare a proiectului  

“Înfiinţare sistem de distribuție inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”   

 

 Având în vedere: 

- Ghidul solicitantului – Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor 

naturale, Obiectivul Specific 8.2. - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine; 

- 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: “Înfiinţare sistem de distribuție 

inteligent gaze naturale în comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de 

transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2. - Creşterea gradului de 

interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 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. - 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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