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DISPOZIŢIA Nr.  106
 

privind desemnarea domnului Ionel Ionuţ-Dragoş   , agent agricol la Compartimentul Agricol   din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădureni, responsabil în aplicarea prevederilor art.3 din

Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de
reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii

nr.268/2001 

Având in  vedere :
                - referatul nr 914 din 26.02.2021 al  secretarului general al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ; 
             - Prevederile art.3 ale  ale Ordinului viceprim - ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului 
apărării naţionale şi al viceprim - ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului ; 
             În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera „b”  din OUG nr 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle, primar al comunei Padureni, judetul Vaslui

D I S P U N  :

             Art.1 –  Se desemnează domnul  Ionel Ionuţ-Dragoş , agent agricol la Compartimentul agricol,  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădureni ,  ca persoană cu atributii conform 
prevederilor art.3 din Normele metodologice Ordinului viceprim - ministrului, ministrul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al 
ministrului apărării naţionale şi al viceprim - ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 Art. 2  La data emiterii prezentei dispoziţii , Dispozitia nr. 111 din 27.04.2018 se abrogă.
  Art. 3  Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului general al

comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui şi persoanei desemnate de la Art. 1. 
                                                                                                                                       Pădureni, 26 februarie 2021
                      Primar,
            Diaconu Temistocle
                                                                                                                                     

                                                                                                                        Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                                   Secretar general
                                                                                                                                              Munteanu Mirela 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI
 SECRETAR GENERAL 
Nr.   914  DIN 26.02.2021

REFERAT

           Subsemnata Munteanu Mirela , secretar general al comunei Pădureni , 
judeţul Vaslui  aduc la cunoştinţa primarului următoarele: 

                  Având în vedere  faptul că domnul Ţigănaşu Ionut -Alexandru find
persoana  desemnată  cu  aplicarea  prevederilor  Legii  nr  17  /2014  privind  unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare  a  Legii  nr.  268/2001 privind  privatizarea  societăţilor  ce  deţin  în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,  a depus cerere de suspendare raport de
serviciu ,pentru concediu crestere copil până la vârsta de 2 ani, conform Dispozitiei

nr . 95 din 10.02.2021 şi în conformitate cu prevederile  art.3 ale   Ordinului viceprim -
ministrului,  ministrul  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale,  al  viceprim  -  ministrului,  ministrul  dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim - ministrului, ministrul
culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I
din  Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei  Domeniilor  Statului   propun desemnarea domnului Ionel Ionut Dragos , agent  agricol  in
cadrul  Compartimentului  Agricol  al  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui,    ca  persoana  desemnată  în
aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014.  

Secretar general,
Munteanu Mirela
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