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DISPOZITIA Nr.  176
        privind prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată,  al domnului

CIULEI IONEL , funcție contractuală  de execuție,   muncitor necalificat , gradatia 0, prin proiecte
din fonduri externe nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere:
-  cererea  domnului   CIULEI  IONEL  prin  care  solicită  prelungirea   prin  act  adiţional   a
contractului individual de muncă pe durată determinată nr. 5 din 2019 ; 
-referatul nr. 3209  din 20.07.2021 al  secretarului general al  comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;
-  adresa Instituţiei  Prefectului  judeţul  Vaslui  nr.9028 din 22.04.2021, referitoare la  numărul
maxim de posturi pentru anul 2021, înregistrată la Primăria comunei Pădureni, cu nr. 1730 din
23.04.2021;

- Contractul de finanțare nr. C0760CN00011713900295 din 13.10.12017 încheiat între MADR -
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AFIR -  Agenţia  pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale  pentru  implementarea  proiectului  „  REABILITARE  ŞI  MODERNIZARE  CĂMIN
CULTURAL ÎN LOCALITATEA PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI,  JUDEŢUL VASLUI;

- Actul  adiţional  nr.  1  /2020  de  prelungire  a  contractului   de  finanţare  nr.
C0760CN00011713900295 din 13.10.12017 pentru acordarea ajutorului finnaciar nerambursabil
în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală 2014-2020;

- Actul  aditional  nr  2  /2021   de  prelungire  a  contractului   de  finanţare  nr.
C0760CN00011713900295 din 13.10.12017 pentru acordarea ajutorului finnaciar nerambursabil
în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală 2014-2020;

- Prevederile Părţii a VI-a ,Titlul III, Cap. IV  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ;

În conformitate cu : 
- Prevederile  Legii  Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit  din fonduri publice, cu

modificările şi completarile ulterioare;
- Prevederile H.C.L. Pădureni , nr. 2/2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii

publici  şi  personalul  contractual   din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei
Pădureni , judeţul Vaslui ;

- Prevederile H.G. Nr. 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

- Prevederile art.82 alin.(3) şi art. 83 litera „h” din Legea nr.53/2003 – Codul muncii;
- Prevederile  art. 27 alin. (3) din  Legea  nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 
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- Prevederile art.  20, alin. (1), lit.  h), lit.  i),  art.  55, alin. (1), din  Legea Nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

       În temeiul:

       În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019
privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare,

Diaconu Temistocle,primar al comunei Padureni, judetul Vaslui;

D I S P U N:

        

               Art.1. –Începând cu data de  26 iulie 2021  se prelungește prin act aditional contractul
individual  de  muncă  incheiat  pe  perioadă  determinată  pentru   domnul   Ciulei  Ionel  ,  muncitor
necalificat , gradația 0, până la data de 26 iulie 2022, cu un salariu de baza brut lunar în cuantum  de
2704   lei .

            Art. 2 –  Actul aditional nr. 2/2021 la contractul individual de muncă ,  face parte integranta
din prezenta dispozitie, conform anexei nr. 1. 

  Art.3. (1) Prezenta dispozitie are caracter individual si  poate fi contestata in termen de 15 zile
lucratoare de la data luarii la cunostinta .

            (2) Solutionarea contestatiei in legatura cu majorarea salariului de baza brut este de competenta
ordonatorului principal de credite care va solutiona contestatia in termen de 10 zile lucratoare.

            (3) Impotriva masurilor dispuse potrivit alin.(2) persoana nemultumita se poate adresa instantei
de contencios administrativ in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii
contestatiei.

          Art. 4.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul
general al comunei Padureni si Compartimentul Financiar -Contabil  din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului comunei Padureni.

   Art.5. Prezenta dispozitie  se va comunica prin grija secretarului general al comunei Padureni,
Institutiei Prefectului judetului Vaslui, compartimentului financiar-contabil, si domnului  Ciulei Ionel,
in vederea punerii in aplicare.  

                                                                                
                                                                                                       Padureni, 23 iulie 2021
                             Primar,   
                   Diaconu Temistocle
                                                                                                                      Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                             Secretar general
                                                                                                                        Munteanu Mirela 




