
DISPOZIȚIA nr.    272   /2020

Privind numirea echipei de implementare a proiectului 

         „Dezvoltarea  rețelelor  inteligente  de distribuție  a  gazelor  naturale  în  vederea

creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a

activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Pădureni  cu localitățile

aparținătoare (  Pădureni, Văleni, Davideşti, Căpotesti, Ivăneşti, Leoşti, Rusca) ,  JUDETUL

VASLUI”

Prin  Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme

inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul

Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a

gazelor naturale cu alte state vecine

Având în vedere:
- referatul înregistrat cu nr.    5211 din 08.12.2020;
- Prevederile Ghidului de finanţare a Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa

Prioritară 8 Sisteme inteligente şi  sustenabile de transport al energiei electrice şi  gazelor

naturale, prin prioritatea de investiţii 7e Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii

aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al

energiei şi  prin integrarea descentralizării  producţiei  de energie din surse regenerabile şi

Obiectivul  Specific  8.2  Creşterea  gradului  de  interconectare  a  Sistemului  Naţional  de

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine;

- Prevderile  Ordonanţei  de  urgenţă  128/2020  privind  unele  măsuri  pentru  instituirea

Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent

de distribuţie a gazelor naturale; 

- Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri

publice;

- În conformitate cu prevederile art. 129  alin. 2 litera „b” alin. (7) litera „n” , art. 196 alin . (1) 
litera”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările şi modificările 
ulterioare;

DIACONU TEMISTOCLE , primarul comunei Pădureni, județul Vaslui;

Dispun:

             Art. 1 Se numește echipa de implementare a Proiectului: „Dezvoltarea rețelelor inteligente

de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență

în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna
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Pădureni  cu localitățile aparținătoare (  Pădureni, Văleni,  Davideşti, Căpotesti, Ivănesti,  Leoşti,

Rusca) ,  JUDETUL VASLUI” prin  Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară

8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul

Specific 8.2 Creșterea gradului  de interconectare a Sistemului  Național  de Transport a gazelor

naturale cu alte state vecine  în următoarea componență:

1. Manager de proiect – PASCAL COSTICĂ;
2. Responsabil financiar – DĂNILĂ VALENTIN;
3. Responsabil achiziţii publice –  IONEL IONUŢ-DRAGOŞ.

        Art. 2 Atribuţiile echipei de implementare a proiectului prevăzută la art. 1  vor fi stabilite pentru 
fiecare funcţie prin fişa postului, conform anexei  nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

         Art. 3 Secretarul  general al comunei Pădureni  va comunica prezenta dispoziţie persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui.

Pădureni ,      8  decembrie  2020

         Primar,  
Diaconu Temistocle                                                                              

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
Secretar  general UAT Pădureni

 Munteanu Mirela                                                                                                                
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