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D I S P O Z I Ţ I A     Nr.   170 /2022 
privind încetarea de drept a contractului individual de muncă  prin pensionare pentru limită de vârstă al

domnului  Diaconu Dumitru
  

Având în vedere :
- prevederile  art.  55  lit.  a)  coroborat  cu  art.  56  lit.  c)  din  Legea  nr.  53/2003  –  Codul  Muncii,

republicată, modificată și completată;
-  Luând în considerare contractul individual de muncă nr. 7 din  07.04.2014 al domnului  Diaconu

Dumitru și decizia nr.  138556  / 2022  privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă acestuia,
emisă de Casa Teritorială Sectorială de Pensii Vaslui ,;

- Adresa  nr.  15631  din  24.05.2022,  a  Casei  de  Pensii  Publice  Vaslui  ,  înregistrată  la  Primăria
comunei Pădureni nr . 2522 din 26.05.2022  privind confirmare emitere decizie pensie; 

În temeiul prevederilor  art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și  art. 196 alin. (1) lit. b) art.
197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare; 

Primarul   comunei    Pădureni, Diaconu Temistocle ,    judeţul  Vaslui,

D I S P U N   :
Art. 1 – Începând cu data  de 01.06.2022  încetează  contractul  individual de muncă nr. 7  din

07.04.2014, încheiat cu d-nul Diaconu Dumitru  muncitor necalificat , în temeiul art. 55 lit. a) coroborat cu
art. 56 lit.  c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii,  republicată, modificată și completată, motivat de
comunicarea deciziei de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare a
acestuia. 

Art.2. – Secretarul general al comunei Pădureni  , judeţul  Vaslui şi Compartimentul Financiar-
Contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Pădureni  , judeţul  Vaslui ,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile prezentei dispoziţii poate solicita , în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea în tot sau în parte , a acestuia de către organul emitent sau se poate adresa instanţei de
contencios  administrative   competente,  conform  prevederilor  Legii  554/2004  a  Contenciosului
administrative , cu modificările şi completările ulterioare .

Art.4. – Secretarul general  al comunei Pădureni  judeţul Vaslui  , va comunica un exemplar din
prezenta dispoziţie  Instituţiei  Prefectului judeţului Vaslui,    Compartimentului Financiar-Contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Pădureni  ,  judeţul Vaslui   şi   domnului
Diaconu Dumitru. 
                                                                                                                                       Padureni,  30 mai  2022
         Primar,
Diaconu Temistocle
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