
                              

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 constituirea grupului de lucru S.N.S.E.D. la nivelul comunei Griviţa 

  

 Având în vedere: 

 - O.U.G. nr. 133/2020 rivind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 

distribuire a acestora ;  

- adresa Instituției Prefectului Județul Vaslui nr. 13375/24.08.2020; 

 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. 1. - Se constituie grupul de lucru pentru implementarea Schemei naţionale de sprijin 

pentru elevii cei mai defavorizaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru 

sprijin educaţional - S.N.S.E.D, la nivelul comunei Griviţa, după cum urmează: 

a) adresa centrului de distribuire a tichetelor sociale către beneficiari: sediul Primăriei comunei 

Griviţa, sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui; 

b) persoane împuternicite să semneze procesul verbal de recepţie a tichetelor sociale încheiat la 

data livrării:  

 - Alina-Elena Tudor – inspector, telefon: 0761378421, email: grivita@vs.e-adm.ro; 

 - Gina Silvestru – asistent medical comunitar, telefon: 0784258205, email: grivita@vs.e-

adm.ro. 

c) persoanele responsabile cu întocmirea lunară a listei beneficiarilor: 

 - Alina-Elena Tudor – inspector, telefon: 0761378421; 

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

d) persoane responsabile cu distribuţia tichetelor sociale: 

 - Alina-Elena Tudor – inspector, telefon: 0761378421; 

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

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

de la prima recepţie şi până la consemnarea de finalizare: 

 - Alina-Elena Tudor – inspector, telefon: 0761378421; 

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

 Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează persoanele nominalizate la art. 

1 din prezenta dispoziţie. 

 Art. 3. - 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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