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DISPOZIŢIA Nr.  204

privind delegarea exercitării  atribuţiilor de ofiţer de stare civilă doamnei Munteanu
Mirela ,  secretar general al comunei Pădureni  , judeţul Vaslui 

Având în  vedere :
- prevederile art.3, alin.(1) , alin (2) litera “a”  şi alin. (3)  din  Legea 119/1996

privind actele de stare civila , republicata, modificată şi completată ulterior;
-  prevederile  art.1  din  Hotărârea  Guvernului  nr.64/2011  pentru  aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
modificată şi completată ulterior ; 

În temeiul prevederilor art.155 alin. (1)  litera “a”  şi alin. (2)  litera “a”, art.
156 alin. (1) , art. 157 şi art. 196 alin. (1) litera “b” din Ordonanţa de Urgenţă nr
57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată ulterior;

Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni,  judeţul Vaslui

D I S P U N:

Art.1.  Se  deleagă  doamna  Munteanu  Mirela,   secretar  general  al  comunei
Pădureni,  judeţul  Vaslui  să exercite  atribuţii  de  ofiţer  de  stare  civilă  începând cu
prezenta dispoziţie.

Art.2 În perioada în care persoana desemnată la art. 1 lipseşte din instituţie
responsabil cu atribuţii de ofiţer de stare civilă se desemnează doamna Popa Eliza  ,
casier  la  Compartimentul  Financiar-  Contabilitate  din   cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui. 

Art.3.  Fişele  de post  a persoanelor  nominalizate  la  art.1 si  2  din prezenta
dispoziţie se vor completa corespunzator.
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Art.4.  Prevederile  dispozitiei  se  pot  ataca  la  instanta  de  contencios
administrativ  în  conditiile  Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu
modificările si completările ulterioare.

Art.5. La data emiterii prezentei dispoziţii, Dispoziţia primarului nr. 235/2020
se abrogă. 
Art.6 Prezenta dispoziţie se comunică în termen legal, prin grija secretarului
general al comunei Pădureni , lnstituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, doamnei
Munteanu Mirela şi doamnei Popa Eliza. 

                                                                                                                           Pădureni,  10 septembrie 2021 
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                                     

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar general UAT Pădureni  
                                                                                                                          Munteanu Mirela
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APROB 
Nr.   3990 din  10.09.2021 PRIMAR

DIACONU TEMISTOCLE

Referat

          Subsemnata Munteanu Mirela , secretar general al comunei Padureni, judetul Vaslui, vă aduc la
cunostiinta următoarele:
            Doamna  Hodorogeanu  Nicoleta  ,  functionar  public  de  executie  ,   asistent  social  la
Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a transferat in
interes de serviciu la Primăria comunei Tătărăni incepand cu data de 01.09.2021.
           Astfel pentru exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila este necesar a doua persoana  care să
inlocuiască persoana care exercită atributiile de stare civilă. 

In consecinta, vă rog sa procedati la emiterea unei dispozitii de înlocuire  începând cu data
prezentei dispozitii.  

Secretar general 
                                                                                                                              Munteanu Mirela 
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