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D I S P O Z I Ţ I A    nr. 186/2022
privind desemnarea  persoanelor responsabile cu privire la organizarea şi

publicarea în Monitorul Oficial Local  al UAT Pădureni , judeţul Vaslui a
documentelor de interes public 

Având în vedere prevederile:
 -   art.  120  alin.  (1),  art.  121  alin.  (1)  şi  (2)  din  Constituţia  României  ,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 , art. 4  din Carta Euoropeană adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie

1985  ratificată prin Legea  nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2)  din Codul Civil al României adoptată prin Legea nr. 287/2009

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 -   Anexei nr.   1 – PROCEDURĂ de organizare  şi  publicare a monitoarelor

oficiale ale unităţilor- administrativ teritoriale ;
-  art.  197  alin  .  (5)   din    O.U.G.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu

modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul  prevederilor art.  196 alin. (1) litera „b”  din O.U.G.  nr.  57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui
D I S P U N :

Art.1. Se desemnează  persoanele responsabie cu atribuţii privind organizarea
Monitorului  Oficial  Local   precum  şi  asigurarea  publicării  oricăror  doucmente
potrivit prevederilor din  Anexa nr. 1 la Codul Administrativ după cum urmează: 

-   Munteanu Mirela- secretar General al comunei Pădureni, ( stare civilă); 
- Dănilă Valentin-  consilier superior (contabil) -  Primăria comunei Pădureni;
- Manta Ioana- Sabina-  consilier debutant (asistent social)  Primăria comunei

Pădureni;
-  Ionel  Ionuţ  –Dragoş-  consilier  asistent   (  urbanism  )  Primăria  comunei

Pădureni;
-  Ţigănaşu  Ionuţ-Alexandru  –  consilier  asistent  (  aget  agricol)  Primăria

comunei Pădureni; 
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Art.2. Secretarul  general  al  comunei  Pădureni   va  comunica  prezenta
persoanelor   desemnate  la  art.  1  şi  va  publica  prezenta  pe  adresa  web  a  UAT
Pădureni  în linkul https://www.padurenivs.ro/monitorul-oficial-local.

Pădureni, 16 iunie 2022

Primar,
Diaconu Temistocle 

Contrasemnează
Secretar General  UAT Pădureni 

Munteanu Mirela 
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