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DISPOZIŢIA Nr. 204
             Privind aprobarea listei pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional elevilor  din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial de la nivelul  comunei Pădureni,

judetul Vaslui

Având in vedere:
-  adresa nr. 13375 din 24.08.2020 a Instituției Prefectului judeţului Vaslui cu privire la aplicarea

măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin
educaţional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educaţional acordate din
fonduri externe nerambursabile , precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;
În conformitate cu prevederile  art. (2) litera ”j”  şi “k” din  OUG nr. 133 /2020  privind 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 ;

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 aprobă lista privind  acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educational elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial , conform Anexei  nr. 1 care fac parte
integrantă  din prezenta dispozitie. 
               Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul
general  al  comunei  Padureni  şi  Compartimentul  Financiar  -Contabil  din  cadrul  aparatului  propriu  de
specialitate al primarului comunei Padureni.

   Art.3. Prezenta dispozitie  se va comunica prin grija secretarului comunei Pădureni, Institutiei
Prefectului  judetului  Vaslui  ,  Compartimentului  Financiar-Contabil  şi  Compartimentului  de  Asistenţă
Socială   din cadrul Primăriei comunei Pădureni , în vederea punerii în aplicare. 
                                                                                                                         

Pădureni,    11 septembrie  2020

             Primar,
  Diaconu Temistocle                                                                                                                                 

                                                                                                                      Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                                                    Munteanu Mirela 
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