
ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA  PADURENI
PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 155
privind desemnarea responsabililor cu citirea apometrelor a apei

potabile din comuna Pădureni, judeţul Vaslui

Avand in vedere:

-  referatul nr. 2355 /22.06.2020 intocmit de domnul contabil din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Padureni  prin  care  solicita
desemnarea  responsabililor   cu citirea  apometrelor  a  apei  potabile  din  comuna
Pădureni, judeţul Vaslui ; 
- 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, primar al comunei Padureni, judetul Vaslui;
Dispun:

 Art.1. Se desemnează responsabilii cu citirea apometrelor a apei potabile din comuna
Pădureni, judeţul Vaslui,   urmatoarele persoane:

  Diaconu Timi -  agent  fiscal -  in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui ; 

 Luca -Ghetu Gabriel – muncitor in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padureni judeţul Vaslui.

Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei raspunde primarul comunei Padureni, 
domnul Diaconu Temistocle.

Art. 3. Prezenta dispozitie  va fi comunicata prin grija secretarului general al 
comunei Padureni, Institutiei Prefectului judetului Vaslui si persoanelor desemnate la art. 1.

                                                                       Pădureni 23 iunie 2020
                           Primar, 

                 Diaconu Temistocle

Avizat pentru legalitate,

                                                                                                                           Secretar general

             Munteanu Mirela



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA  PADURENI
PRIMAR

Nr  .    2355    /22.06.2020

SE APROBĂ ,
PRIMAR

Diaconu Temistocle 

REFERAT

Subsemnatul Dănilă VALENTIN   , contabil al  comunei Pădureni  aduc la cunoştinţa 
primarului următoarele :

                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de

garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor  agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor

publice şi Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizițională în administrația publică ;  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 :

 desemnarea  responsabililor cu citirea apometrelor a apei potabile din
comuna Pădureni, judeţul Vaslui

 Diaconu Timi -  agent  fiscal -  in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Padureni, judeţul Vaslui ; 

 Luca -Ghetu Gabriel – muncitor in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Padureni judeţul Vaslui.

Contabil 
        Dănilă Valentin 


