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DISPOZIŢIA Nr. 237
privind încetarea  exercitării cu caracter  temporar a funcţiei publice de conducere vacantă -

secretar general  din cadrul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul Vaslui

Având în vedere:
          - referatul nr. 4643 / 2020 cu privire la încetarea exercitării   cu caracter temporar  a   funcţiei
publice de conducere vacante- secretar  general al comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 
         - Dispozitia nr. 212 / 2019  privind delegarea exercitării atribuţiilor de secretar general de către
doamna Munteanu Mirela  având funcţia publică de execuţie consilier , grad profesional principal  ,
gradaţia 3 de la Compartimentul Achizitii Publice , din cadrul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul
Vaslui;
      -  prevederile  art.  509 şi art.  510 alin.  (1)  şi alin. (2) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor  art.196  alin.(1 ) lit.”b”  art.197 alin.(1) şi alin.(4) , art. 199 alin. (1) şi (2)
, art. 200  din O.U.G nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ ;
              Dexiaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

              Art.1 Se constată că la data de 21 mai 2020, încetează exercitarea cu caracter  temporar a
funcţiei publice de conducere vacantă -   secretar general  din cadrul Primăriei comunei  Pădureni ,
judeţul  Vaslui de către   doamna   Munteanu Mirela   având funcţia  publică  de execuţie  consilier   ,
gradaţia 3, grad profesional principal ,  la Compartimentul  Achizitii Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei  Pădureni , judeţul Vaslui .

  Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ
nr.554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare .

  Art.3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului general al
comunei ;

-  Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui ;
- Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
- Compartimentului Financiar-Contabil, în vederea punerii în aplicare.   
- Doamnei Munteanu Mirela.

                                                                                                           Pădureni,  3 noiembrie 2020
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                               Secretar general 

Munteanu Mirela
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