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DISPOZIŢIA NR.  215 / 2021
privind constituirea  comisiei de  concurs şi a comisiei de soluţionare a

contestaţiilor  privid  ocuparea  prin concurs  a  funcţiei publice de  execuţie vacante
de   consilier  , clasa I, grad profesional debutant   din cadrul Compartimentului

Asistenţă Socială şi Resurse Umane  al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

          Având în vedere:
-  adresa  nr.  3836  din  31.08.2021  şi   4028  din  14.09.2021    a  primăriei  comunei

Pădureni  privind instiintarea  cu privire la  organizarea concursului de  recrutare pentru
ocuparea   funcţiei publice  de  execuţie vacante  de   consilier ,  clasa I,  grad profesional
debutant    din  cadrul  Compartimentului  Asistenţă  Socială  şi  Resurse  Umane  al  comunei
Pădureni, precum şi  desemnarea unui reprezentant pentru concursul organizat in data de
28  octombrie  2021   proba  scrisa,  in  comisia  de  concurs  si  in  comisia  de  solutionare  a
contestatiilor;
               -adresa nr.  37532/2021 –  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  - Bucuresti ; 
             - adresa nr. 15143/08.10.2021 – Institutia Prefectului Vaslui privind desemnarea
reprezentantului  Instituţiei  Prefectului  judeţul  Vaslui  ,  în comisia de concurs ,  respectiv în
comisia de soluţionare a contestaţiilor; 

-  prevederile art. 618 alin. (3) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare; 
-  anunţul   cu  nr.   4273  /28.09.2021  de  la  sediul  Primăriei  comunei  Pădureni,  privind
organizarea concursului de  recrutare pentru ocuparea   funcţiei publice  de  execuţie vacant
de    consilier,  clasa  I,  grad  profesional  debutant   din  cadrul  Compartimentului  Asistenţă
Socială şi Resurse Umane al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;
         În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera „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 constituie comisia de concurs de la nivelul Primăriei comunei Padureni,
judeţul Vaslui, privind  ocuparea functiei publice de  de  execuţie vacant  de   consilier,
clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială şi Resurse
Umane al al comunei Pădureni, judeţul Vaslui  organizat in data de 28  octombrie  2021,
probă scrisă , în următoarea componenţă: 



a) Preşedinte:  
- Doamna Zăpodeanu Roxana  - consilier superior , Institutia Prefectului , judeţul
Vaslui ; 

     -b) Membrii:  
-Domnul  Dănilă Valentin  -  consilier superior- contabil   , Primăria comunei Pădureni
, judeţul Vaslui; 
- Doamna  Munteanu Mirela  –  secretar general , Primăria comunei  Pădureni   ,  
judetul Vaslui; 

      c)   Secretar comisie:  
            – Diaconu Timi  – consilier  superior ,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
              Art.2 Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor  de la nivelul Primăriei
comunei Padureni, judeţul Vaslui, pentru ocuparea  functiei publice  de  execuţie vacant  de
consilier achiziţii publice din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice al comunei Pădureni,
judeţul Vaslui  în următoarea componenţă: 

a) Preşedinte:  
- Domnul Ciomaga Dumitru – consilier superior  , Instituţia Prefectului ,  judeţul
Vaslui ; 

     -b) Membrii:  
-Domnul Ionel Ionuţ-Dragoş -consilier asistent la Primăria comunei Pădureni,  judeţul
Vaslui; 
- Domnul Ţigănaşu Ionuţ-Alexandru  –  consilier asistent , Primăria comunei  Pădureni 
,  judetul Vaslui; 

      c)   Secretar comisie:  
            – Diaconu Timi – consilier  superior ,  in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  dispoziţii  se  însărcinează preşedintele
desemnat al comisiei de  concurs  respectiv de soluţionare a contestaţiilor. 
     

Art.4 Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei
Padureni, Institutiei Prefectului judetului Vaslui, si persoanele desemnate la art.1 si art.2.  

                                                           
                                                           Pădureni ,   8 octombrie   2021

      Primar,
Diaconu Temistocle

           

   Contrasemnează
       Secretar general UAT Pădureni

    Munteanu Mirela                                                                                                                  




