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DISPOZIŢIA NR.   102 
privind constituirea  comisiei de  concurs/  examen  şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în vederea promovării  în grad profesional  celui deţinut a funcţiei

publice  de executie din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate  al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

          Având în vedere:
-prevederile art.  478 si prevederile art. 618  alin. (22)  din OUG  nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile art. 126  din HG. Nr 611/2008  pentru aprobarea normelor privind
organizarea   şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici  cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 
          -  adresa  Institutiei  Prefectului  judetului  Vaslui  nr.  3020  din  23.02.2021  privind
nominalizarea   membrilor  în  comisia  de  examen/  concurs   si   comisia  de  solutionare  a
contestatiilor; 
            -anuntul nr.  477 din  01.02. 2021 de la sediul Primăriei comunei Pădureni, privind
organizarea  concursului/  examenului  de  promovare  în  grad  profesional  celui  deţinut  a
funcţiei publice,  din  cadrul Compartimentului  Financiar -Contabilitate al comunei Pădureni,
judeţul Vaslui ;
         În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera „b”  din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

DISPUN:

            Art.1 Se constituie comisia de concurs/examen  de la nivelul Primăriei comunei
Pădureni, judeţul Vaslui, privind  promovarea în  grad profesional celui deţinut a funcţiei
publice  de  executie   de  la  Compartimentul  Financiar  –Contabilitate  al  comunei  Pădureni,
judeţul  Vaslui  ,   organizat in  data  de   3  martie   2021,  probă scrisă ,  în  următoarea
componenţă: 
          
Comisia de examen: 

a) Preşedinte:  
- Domnul  Balan Alexandru  -  consilier – Instituţia Prefectului  judeţul Vaslui ; 

     -b) Membrii:  
-Domnul  Dănilă Valentin  -  consilier superior- contabil , Primăria comunei Pădureni  ,
judeţul Vaslui; 
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- Doamna  Munteanu Mirela  –  secretar general , Primăria comunei  Pădureni   ,  
judetul Vaslui; 

      c)   Secretar comisie:  
            – Hodorogeanu Nicoleta – consilier  superior ,  in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
             

            Art.2 Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor  de la nivelul Primăriei
comunei Padureni, judeţul Vaslui, privind  promovarea în  grad profesional celui deţinut
a funcţiei publice  de executie de la Compartimentul  Financiar –Contabilitate al comunei
Pădureni,  judeţul  Vaslui  organizat in  maxim  5  zile  de  la  sutinerea  probei  scrise   în
următoarea componenţă:

Comisia de solutionare contestatii: 
Preşedinte:  

- Doamna Enachi Daniela  –  consilier juridic – Institutia Prefectului Vaslui, judeţul
Vaslui ; 

     -b) Membrii:  
-Doamna Popa Eliza  -    casier-  la Primăria comunei Pădureni,  judeţul Vaslui; 
- Domnul Ionel Ionut Dragos  –    consilier asistent ,  la Primăria comunei  Pădureni   ,  
judetul Vaslui; 

      c)   Secretar comisie:  
            – Hodorogeanu Nicoleta – consilier  superior ,  in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  dispoziţii  se  însărcinează preşedintele
desemnat al comisiei de  concurs  respectiv de soluţionare a contestaţiilor. 
     

Art.4 Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei
Padureni, Institutiei Prefectului judetului Vaslui, si persoanele desemnate la art.1 si art.2.  

                                                           
                                                           Pădureni ,  24  februarie 2021

      Primar,
Diaconu Temistocle

           

   Avizat pentru legalitate, 
        Secretar general, 
    Munteanu Mirela                                                                                                                  




