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DISPOZIŢIA Nr.131/2022
privind  încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor  consemnat în scris ,  a domnului

POPOV SERGIU-LUCIAN , funcţionar public  de execuţie , Consilier achiziţii publice  , clasa I, grad
profesional principal  la  Compartimentul  Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Pădureni, judetul Vaslui, începând cu data de  22 martie 2022

 
Având in  vedere :
- cererea  nr. 1506 din 21.03.2022 a  domnului Popov Sergiu –Lucian  funcţionar public de execuţie,
consilier achiziţii publice , clasa I, grad profesional principal  la Compartimentul   Achiziţii Publice   din
cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei   Pădureni,  judeţul  Vaslui  prin  care  solicită
încetarea raportului  de serviciu  prin   acordul  părţilor  consemnat în  scris   începând cu data de 22
martie 2022; 
 - prevederile art.445 alin. (4) , art. 516 litera “b” , art. 527 alin.(1) , art. 528  şi art. 533  din Ordonanţa
de  Urgenţă  a  Guvernului   nr  57  /2019  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi  completările
ulterioare ;
În temeiul prevederilor  art.196  alin.(1 ) lit.”b”  art.197 alin.(1) şi alin.(4) , art. 199 alin. (1) şi (2) , art.

200  din O.U.G nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Diaconu Temistocle, primar al comunei Padureni,  judetul Vaslui

D I S P U N:
Art.1.  (1) Începând cu data de  22 martie 2022 încetează raportul de serviciu prin acordul părţilor

consemnat în scris  al domnului Popov Sergiu –Lucian  din funcţia publică de execuţie , consilier  achiziţii publice
,  clasa I,  grad profesional  principal   din cadrul  aparatului  de specialitate al  primarului  comunei  Pădureni,
judetul Vaslui. 

         (2) Funcţionarul public  este obligat  să predea pe bază de proces – verbal asumat prin semnătură  de 
ambele părţi , toată gestiunea actelor întocmite , documentele precum şi bunurile ce i-au fost puse la 
dispozitie în vederea realizării atribuţiilor  repartizate prin fişa postului , în termen de 5 zile lucrătoare.
      Art. 2 Funcţionarul public are îndatorirea ca în termen de 30 zile  să depună declaraţia de avere şi de 
interese .

Art.3  Prezenta dispozitie are caracter individual  şi poate fi atacată în termenul legal  prevăzut de
către Legea nr. 544/2004- Legea contenciosului administrativ . 
               Art.4 Prezenta dispozitie se va comunica in termen legal, prin grija secretarului general al  comunei
Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici   Bucureşti,    lnstitutiei  Prefectului  -  Judetul  Vaslui,  în  vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate,  Compartimentul Financiar –Contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui precum  şi domnului Popov Sergiu-Lucian. 
                                                                                                                                      Pădureni,  21  martie 2022
    Primar,
Diaconu Temistocle                                                                                                                            

                                                                                                                            Contrasemnează ,
                                                                                                                                  Secretar General UAT Pădureni 
                                                                                                                                                 Munteanu Mirela 
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