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DISPOZIŢIA Nr. 100/2022
privind actualizarea componenţei  grupului de lucru -  SCHEMA NAŢIONALĂ DE SPRIJIN PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE şi PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST  ( POAD- S.N.S.P.V.P.A) /

2022  la nivelul  comunei Pădureni, judetul Vaslui

Având in vedere:
- prevederile  OUG nr.  115  /2020   privind  unele  măsuri  pentru  sprijinirea categoriilor  de

persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe
suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum
şi unele măsuri de distribuire a acestora cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.155 alin. 1 litera “d”, alin. 5 si art. 196 alin.1, lit. “b”şi art. 197 alin. 1
din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle,  primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui; 
    

D I S P U N :

  Art.1 Se actualizează componenţa  Grupului de Lucru  SCHEMA NAŢIONALĂ DE SPRIJIN
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE şi PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST  ( POAD- S.N.S.P.V.P.A)  /
2022  de la nivelul Primăriei comunei Pădureni în următoarea componenţă:

- Pascal Costică-   viceprimar al comunei Padureni;
- Manta Ioana-Sabina – asistent social , în cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Pădureni;
- Diaconu Ana-Georgiana- asistent medical comunitar , în  cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Pădureni;
             Art.2 Se  împuterniceşte  domnul  Pascal  Costică ,  viceprimarul  comunei  Pădureni  tel.
0767803876  ,  e-mail:  cons.local_padureni@yahoo.com –pentru  semnarea  procesului  -verbal  de
recepţie a  tichetelor sociale. 
        Art. 3  Persoana desemnată la Art. 2 , este înlocuită de domnişoara Manta Ioana-Sabina  , asistent
social -  tel. 0751378074 ,   e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com ,pentru :

- întocmirea listelor de beneficiari;
- semnarea procesului -verbal de recepţie a tichetelor sociale ;
- distribuţia şi  gestiunea tichetelor sociale;
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- datete  de contact  ale persoanelor  responsabile  cu alinerea de evidenţele  de  gestiune a
intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de finalizare a
tichetelor sociale.

           Art. 4 Se desemnează, doamna Diaconu Ana –Georgiana  ,  asistent medical comunitar,  tel.
0764545101-  e-mail:  cons.local_padureni@yahoo.com în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului responsabilă cu distribuţia şi  gestiunea tichetelor sociale, datele de contact ale persoanelor
responsabile  cu alinerea de evidenţele   de gestiune a  intrărilor,  ieşirilor şi  stocurilor,  de la prima
recepţie şi până la consemnarea de finalizare a tichetelor sociale;

Art.  5  Se stabileste  Centrul  de  distribuire  a  tichetelor  sociale   la  sediul  Primariei  comunei
Padureni ,   cu un program de lucru de luni-vineri de la ora 08-16:30.
  Art.  6   Prezenta  dispoziţie  poate  fi  atacată  potrivit  prevederilor  Legii  contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 Prezenta dispozitie abrogă prevederile Dispozitiei nr. 184 /03.08.2020. 
          Art. 8  Secretarul general al comunei Pădureni ,   va inainta prezenta dispoziţie  Instituţiei
Prefectului Vaslui, judeţul Vaslui  precum şi persoanelor prevăzute la art. 2,3,4.  
                                                                                                                                       

Pădureni,    15  februarie 2022

             Primar,
    Diaconu Temistocle                                                                                                                                 

                                                                                                                      Contrasemnează 
Secretar general UAT Pădureni

                                                                                                                                        Munteanu Mirela 
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