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DISPOZIŢIA Nr.227 /2022  
privind constituirea  la nivelul comunei Pădureni a Grupului de lucru -  pentru implementarea măsurii

pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-
născuţi 

Avand in vedere:
-  adresa nr. 11700 din 05.08.2022 a Institu iei Prefectului judeţului Vaslui cu privire la constituireaț

Grupului de Lucru pentru implementarea măsurii  privind  sprijinirea categoriilor de cupluri mamă -
nou - născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe
suport electronic;

- prevederile OUG nr. 113 /2022  privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de
ajutor  european  destinat  celor  mai  defavorizate  persoane,  decontarea  unor  cheltuieli  privind
sprijinirea  refugiaţilor  din  Ucraina,  precum  şi  acordarea  de  granturi  din  fonduri  externe
nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor; 

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 (1)  Se constituie la nivelul comunei Pădureni Grupul de lucru- pentru implementarea măsurii
pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi ,  în
următoarea componenţă:

- Manta Ioana-Sabina  – asistent social , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Pădureni- tel. 0751378074- e-mail cons.local_padureni@yahoo.com  ;   

- Diaconu Ana-Georgiana- asistent medical comunitar , în  cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni-  tel. 0764545101- e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com  ;  

         (2)  Adresa de distribuire a cardurilor pentru tichete sociale pentru nou nascuti către beneficiari este
sediul primariei comunei Pădureni: sat Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui;  

        Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 au următoarele atribuţii:

a) identifică destinatarii  finali  în baza anchetelor sociale ,  emit dispozitiile de primar aferente si
transmit  catre Institutia prefectului , în ultima zi lucrătoare a ficcarei luni calendaristice  listele
care cuprind destinatarii finali eligibili  la art. 3 din prezentul act normativ;

b) distribuie  destinatarilor  finali  eligibili  ,  in  termen  de  5  zile  de  la  preluarea  de  la  institutia
prefectului  ,  suporturile  electronice  ,  respectiv  cardurile  ,  pentru  tichete  sociale  pentru  nou-
născuţi.

c) transmit  institutiei  prefectului  ,  în format digital  ,  editabil  xls.  Si needeitabil  .pdf,  listele   de
distributie  a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou –născuţi;

1

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com
mailto:cons.local_padureni@yahoo.com
mailto:cons.local_padureni@yahoo.com
Free Hand

Free Hand



d) asigură, prin personalul propriu si/sau împreună cu reprezentanţii Grupului de lucru de la nivelul
prefecturii  ,  vizite  de analiză  ,  îndrumare  si  verificare  la  faţa  locului  ,  stabilirea  eligibilităţii
distributiei si utilizării tichetelor sociale pe support electronic pentru nou –născuţi.

e) arhivează listele cu destinatarii finali , listele cu destinatarii finali actualizate lunar şi listele de
distribuire  ,  în  original   precum şi  celelalte  documente  rezultate  din   implementarea  măsurii
pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-
născuţi

          Art. 3 Prin grija secretarului  general al comunei prezenta  Dispozi ie va fi comunicată persoanelorț
nominalizate la art. 1 alin. (1) ,  Instituţiei  Prefectului Judetului Vaslui şi afisată în Monitorul Oficial Local
pentru aducere la cunoştinţă publică.  
                                                                                                                                       

Padureni,    8 august 2022

             Primar,
  Diaconu Temistocle                                                                                                                                 

                                                                                                                      Contrasemnează 
Secretar general  comuna Pădureni

                                                                                                                                        Munteanu Mirela 
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PROIECT DE DISPOZIŢIE
 Nr.227  DIN 08.08. 2022  

privind constituirea  la nivelul comunei Pădureni a Grupului de lucru -  pentru implementarea măsurii
pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-

născuţi 

Avand in vedere:
-  adresa nr. 11700 din 05.08.2022 a Institu iei Prefectului judeţului Vaslui cu privire la constituireaț

Grupului de Lucru pentru implementarea măsurii  privind  sprijinirea categoriilor de cupluri mamă -
nou - născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe
suport electronic;

- prevederile OUG nr. 113 /2022  privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de
ajutor  european  destinat  celor  mai  defavorizate  persoane,  decontarea  unor  cheltuieli  privind
sprijinirea  refugiaţilor  din  Ucraina,  precum  şi  acordarea  de  granturi  din  fonduri  externe
nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor; 

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 (1)  Se constituie la nivelul comunei Pădureni Grupul de lucru- pentru implementarea măsurii
pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi ,  în
următoarea componenţă:

- Manta Ioana-Sabina  – asistent social , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Pădureni- tel. 0751378074- e-mail cons.local_padureni@yahoo.com  ;   

- Diaconu Ana-Georgiana- asistent medical comunitar , în  cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni-  tel. 0764545101- e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com  ;  

         (2)  Adresa de distribuire a cardurilor pentru tichete sociale pentru nou nascuti către beneficiari este
sediul primariei comunei Pădureni: sat Pădureni, comuna Pădureni, judeţul Vaslui;  

        Art. 2 Persoanele nominalizate la art. 1 au următoarele atribuţii:

a) identifică destinatarii finali în baza anchetelor sociale , emit dispozitiile de primar aferente si
transmit  catre Institutia prefectului , în ultima zi lucrătoare a ficcarei luni calendaristice  listele
care cuprind destinatarii finali eligibili  la art. 3 din prezentul act normativ;

b) distribuie  destinatarilor  finali  eligibili  ,  in termen de 5 zile  de la  preluarea  de la  institutia
prefectului , suporturile electronice , respectiv cardurile , pentru tichete sociale pentru nou-
născuţi.
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c) transmit institutiei prefectului , în format digital , editabil xls. Si needeitabil .pdf, listele  de
distributie  a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou –născuţi;

d) asigură,  prin  personalul  propriu  si/sau  împreună  cu  reprezentanţii  Grupului  de  lucru  de  la
nivelul  prefecturii  ,  vizite  de  analiză  ,  îndrumare  si  verificare  la  faţa  locului  ,  stabilirea
eligibilităţii distributiei si utilizării tichetelor sociale pe support electronic pentru nou –născuţi.

e) arhivează listele cu destinatarii finali , listele cu destinatarii finali actualizate lunar şi listele de
distribuire , în original  precum şi celelalte documente rezultate din  implementarea măsurii
pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru
nou-născuţi

          Art. 3 Prin grija secretarului  general al comunei prezenta  Dispozi ie va fi comunicată persoanelorț
nominalizate la art. 1 alin. (1) ,  Instituţiei  Prefectului Judetului Vaslui şi afisată în Monitorul Oficial Local
pentru aducere la cunoştinţă publică.  
                                                                                                                                       

Padureni,    8 august 2022

             Primar,
  Diaconu Temistocle                                                                                                                                 

                                                                                                                      Contrasemnează 
Secretar general  comuna Pădureni

                                                                                                                                        Munteanu Mirela 
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