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D I S P O Z I Ț I A Nr.135  
privind desemnarea reprezentantului primăriei  Pădureni  în Comisia de 

constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului 

meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 2019-2020 
 
 
 
 

Având în vedere  

- referatul nr.1570 /22.04.2020  
- adresa nr.3003/21.04.2020 a Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui , prin 

care se solicită emiterea dispoziţiei privind desemnarea reprezentantului primăriei 

Pădureni  în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole 
produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 

2019-2020 ;  
În conformitate cu prevederile Ordinului comun nr.97/63/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 
meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice ;  

În temeiul art. art.155 alin.(1) lit.e şi ale art.196 alin.(1)lit.b din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ ; 

 

DIACONU TEMISTOCLE  , primarul comunei Pădureni , judeţul Vaslui ; 

 

DISPUN: 

 

Art.1. Se desemnează dl .Ing.Ţigănaşu Ionuţ- Alexandru  - consilier asistent  

Compartimentul Agricol – ca reprezentant al primăriei Pădureni  în Comisia de 

constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului 

meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 2019-2020 

 

Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică persoanei în cauză şi Instituţiei Prefectului 
Judeţul Vaslui . 

 

 

Pădureni  22.04.2020 

 

Primar , 

Diaconu Temistocle  

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate 

 

 Secretar general Pădureni  

 

 Munteanu Mirela  
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Nr  .  1570    /22.04.2020 

SE APROBĂ ,  
PRIMAR 

 Diaconu Temistocle  
 
 
 

REFERAT 

 

Subsemnata Munteanu Mirela  , secretarul comunei Pădureni  aduc la cunoştinţa 
primarului următoarele : 

 

Luând în considerare adresa nr.3003/21.04.2020 a Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui , 

prin care se solicită emiterea dispoziţiei privind desemnarea reprezentantului primăriei Pădureni  

în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma 

fenomenului meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 2019-2020 ; În conformitate cu 

prevederile Ordinului comun nr.97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea 

secetei pedologice ; În temeiul art. art.155 alin.(1) lit.e şi ale art.196 alin.(1)lit.b din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

PROPUN : 

 

emiterea dispoziţiei privind desemnarea reprezentantului primăriei Pădureni  în  
Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma 

fenomenului meteorologic de secetă pedologică în anul agricol 2019-2020 , astfel : 

 

Art.1. Se desemnează dl .Ing.Ţigănaşu Ionuţ- Alexandru  - consilier asistent  

Compartimentul Agricol – ca reprezentant al primăriei Pădureni  în Comisia de constatare și 

evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului meteorologic de 

secetă pedologică în anul agricol 2019-2020 

 

Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică persoanei în cauză şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Vaslui .,, 

 

 

Secretar ,  
Munteanu Mirela  
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