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DISPOZITIA  nr . 129 
privind numirea domnului Ionel Ionuţ – Dragoş ca funcţionar public de execuţie definitiv 

,în funcţia publică de execuţie , Consilier clasa I ,gradul profesional Asistent ,gradaţia 3 la 

Compartimentul Agricol din cadrul aparatului  de specialitate al 

 primarului  comunei Pădureni, judeţul Vaslui  

 

 

 
             Având în vedere  prevederile : 

         -art.  601 lit „ b”şi prevederile art. 603,  alin (1), (2) şi alin. (3) pct „b” alin (4) pct „a” alin (8) 
, din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor 

publici pentru anul 2018; 
                    - Legii nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

                    - prevederile art. 474 şi art. 475  litera „a” din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;  

                   - Hotărârea  Consiliului Local  nr. 2/28.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul 

de specialitate al primarului comunei  Pădureni, judeţul Vaslui ; 

               Ţinând seama de raportul de stagiu întocmit de domnul  Ionel Ionuţ-Dragoş  ,ce cuprinde 
descrierea activităţii desfăşurate de aceasta pe parcursul perioadei de stagiu respectiv 01.02.2019 – 

01.02.2020 ,înregistrat sub nr. 1310 din 31.03.2020; 

                Potrivit referatului nr.  1319 /31.03. 2020  întocmit de doamna Munteanu Mirela  secretar  cu 
atribuţii delegate având calitatea de îndrumător al  funcţionarului public debutant  Ionel Ionuţ-Dragoş; 

                În  baza rezultatului evaluării respectiv obţinerea calificativului „corespunzător”cuprins în 

raportul de evaluare a perioadei de stagiu  întocmit de primarul comunei Pădureni domnul Diaconu 

Temistocle ,în care se consemnează şi propunerea de numire în funcţia publică definitivă a domnului 
Ionel Ionuţ- Dragoş ; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 /2019 privind Codul administrativ;  
  

          Diaconu Temistocle, primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

 

DISPUN: 
      Art. 1.  Începând cu data de 01.04.2020  domnul  Ionel Ionuţ- Dragoş având funcţia publică de 
consilier grad profesional debutant  la  Compartimentul Agricol  din cadrul  aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Pădureni ,judeţul  Vaslui,   este numit funcţionar public de execuţie definitiv ,în 

funcţia publică de  execuţie ,Consilier,grad profesional Asistent, gradaţia corespunzătoare tranşei de 

vechime 3 ,coeficient  1,8.  
      Art.2 Atribuţiile de serviciu  ale funcţiei publice de consilier  clasa I,grad profesional asistent,în 

cadrul compartimentului Agricol ,sunt cele prevăzute în fişa postului . 

     Art. 3. Beneficiază de un salariu prevăzut de legislaţia în vigoare astfel : 
       

            Salar de bază brut    =  4437 lei 
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      Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanei în cauză,Compartimentului resurse umane, 

Compartimentului Financiar-Contabil , Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin grija secretarului 

comunei. 

      Art. 5.   Persoana nominalizată, poate depune în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la 
cunoştinţă a prezentului act administrativ, eventualele contestaţii la Instituţia Prefectului - Judeţul  Vaslui 

şi în termenul prevăzut de Legea nr. 554 din 2004, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa de 

contencios  administrativ a Tribunalului Vaslui. 
 

 

 
       Pădureni,  31 martie 2020 

  

       

 

 

 

                         Primar                                                                               Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                        Secretar general  

                     Diaconu Temistocle                                                                   Munteanu Mirela  
   

 


