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DISPOZIŢIA Nr. 149
privind constituirea grupului de lucru POAD 2019/2021 la nivelul 

comunei Padureni, judetul Vaslui

Avand in vedere:
-  adresa nr. 8682 din 04.06.2020 a Instituției Prefectului Vaslui cu privire la pregătirea aplicării

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019/2021;
In conformitate cu prevederile OUG nr. 84 /2020  privind  stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD ;
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 ;
Diaconu Temistocle,  primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui; 

    
D I S P U N E:

  Art.1 Se  constituie  Grupul  de  Lucru  POAD  2019/2021 de  la  nivelul  Primăriei  comunei
Pădureni în următoarea componenţă:

- Pascal Costică-   viceprimar al comunei Padureni;
- Hodorogeanu Nicoleta - consilier principal ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Mazilu Iulian -  responsabil SVSU.

             Art.2 Se împuterniceşte  domnul  Pascal Costică ,  viceprimarul  comunei  Pădureni pentru
semnarea procesului verbal de recepţie a ajutoarelor.
            Art. 3  Persoana desemnată la Art. 2 , este înlocuită de domna Hodorogeanu Nicoleta pentru
semnarea procesului verbal de recepţie a ajutoarelor. 

Art.  4 Se  desemnează,  domnul   Mazilu  Iulian   responsabil  SVSU, în  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  comunei  pentru   a  prelua,  gestiona  si  distribui  produsele  beneficiarilor
Programului POAD 2019/2021 la nivelul comunei Padureni.

Art. 5 Se stabileste  locul de depozitare a produselor din Programul POAD 2019/2021 la depozitul
Primariei Padureni (remiza PSI),  cu un program de lucru de luni-vineri de la ora 08-16:30.
            Art. 6  Prezenta Dispozitie abrogă prevederile Dispozitiei nr 194 din 25.10.2019.
  Art. 7 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
            Art. 8  Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va inainta prezenta dispoziție, persoanelor
prevăzute la art. 2,3,şi 4 precum şi Instituţiei  Prefectului Judetului Vaslui .  
                                                                                                                                       

Padureni,  9  iunei 2020
Primar,
Diaconu Temistocle                                                                                                                                 

                                                                                                                      Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                                                  Munteanu Mirela 
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