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D I S P O Z I Ț I A Nr. 187 /2022
privind desemnarea persoanelor contractuale  din cadrul  primăriei comunei

Pădureni , judeţul Vaslui privind vânzarea biletelor la Piscina Pădureni pentru anul
2022

Având în vedere 
- referatul nr. 2738  /09.06.2022;
- Prevederile  Legii  nr.  22/1969   privind  angajarea  gestionarilor,  constituirea  de

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

- Prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența  decizițională  în  administrația
publică ; 

- Prevederile  art.  6  din  Legea  nr.  82/1991  –  Legea  contabilității  ,  republicată  cu
modificările și completările ulterioare ;
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  cu modificările şi completările ulterioare; 

DIACONU TEMISTOCLE  , primarul comunei Pădureni , judeţul Vaslui ;

DISPUN:

           Art.1 Se desemnează persoanele contractuale din cadrul Primăriei comunei Pădureni ,
judeţul Vaslui,  să vândă bilete la Piscina Pădureni  pentru anul 2022 , astfel:  

 Grecu Doina –Minodora- îngrijitor la Căminul Cultural Pădureni;
 Leon Marieta-  administrator   la Centrul  de zi  “Prietenia” Pădureni;
 Maleş Marinela- îngrijitor la Primăria comunei Pădureni;
 Ţigănaşu Adina – muncitoare necalificată la Primăria comunei Pădureni;
 Caşu Doina -muncitoare necalificată la Primăria comunei Pădureni.

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

      Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art. 1  şi
Instituţiei Prefectului Judeţul Vaslui .

Pădureni , 20 iunie 2022
      Primar ,
Diaconu Temistocle 

                                                                                                    Contrasemnează 

Secretar general Pădureni 

Munteanu Mirela 
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Nr  .   2874    /30.06.2021
SE APROBĂ ,

PRIMAR
Diaconu Temistocle 

REFERAT

Subsemnata Munteanu Mirela  , secretarul general 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   cu  modificărileşi
completările ulterioare; 

PROPUN :

emiterea dispoziţiei privind desemnarea persoanelor din cadrul  primăriei  Pădureni ,
judeţul Vaslui  pentru  vânzarea biletelor la Piscina Pădureni pentru anul 2021 şi anume : 

 Grecu Doina –Minodora- îngrijitor la Căminul Cultural Pădureni;
 Leon Marieta- îngrijitor  la Centrul  de zi  “Prietenia” Pădureni;
 Maleş Marinela- îngrijitor la Primăria comunei Pădureni.

Secretar general,
        Munteanu Mirela


