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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea grupului de lucru în vederea implementării Programului operaţional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 

  

 Având în vedere: 

 - O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD; 

 - adresa nr. 53/05.01.2021 transmisă de Instituţia Prefectului judeţul Vaslui; 

 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 constituie grupul de lucru pentru implementarea Programului operaţional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul comunei Griviţa, după cum urmează: 

a) persoane împuternicite să semneze procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă încheiat la 

data livrării:  

 - Ioan Dabija, telefon: 0784258203, 

 - Gheorghe Cătălin Topalea – admnistrator, telefon: 0729909077. 

b) persoane responsabile cu distribuţia pachetelor: 

 - Ioan Dabija, telefon: 0784258203, 

 - Gheorghe Cătălin Topalea – admnistrator, telefon: 0729909077, 

 - Gina Silvestru – asistent medical comunitar, telefon: 0784258205. 

c) persoane responasibile cu ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor: 

 - Ioan Dabija, telefon: 0784258203, 

 - Gheorghe Cătălin Topalea – admnistrator, telefon: 0729909077, 

 - Gina Silvestru – asistent medical comunitar, telefon: 0784258205. 

 Art. 2. – Adresele de livrare şi adresa centrelor de distribuire a pachetelor de 

igienă/alimentare, pentru satele componente ale comunei Griviţa, sunt: 

- magazia Primăriei comunei Griviţa, sat Griviţa, comuna Griviţa, 

- Căminul Cultural Trestiana, sat Trestiana, comuna Griviţa, 

- Şcoală cuplată cu Grădiniţa Odaia Bursucani, sat Odaia Bursucani, comuna Griviţa. 

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează persoanele nominalizate la art. 

1 din prezenta dispoziţie. 

 Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

general al comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

   Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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