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DISPOZIŢIA NR. 263
privind numirea comisiei de predare-  primire apartament închiriat din Blocul  de locuinţe

care apartine domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 
  

Având în vedere: 
      - Referatul nr. 4996 /2020 prin care se propune  numirea comisiei de predare –primire a
apartamentului   situat  în  Blocul  de  locuinte  din  Comuna  Pădureni  de  către  doamna  Popoiu
Bujder Emanuela-Elena ; 
         - Contractul de închiriere nr.4358 /2017  precum şi Actul aditional nr.  1 din 10.05.2019
privind închirierea unui apartament din Blocul de locuinte , chiriaşului Popoiu Bujor Emanuela-
Elena ; 
        - cererea nr. 4942  din 16.11.2020 a numitei Popoiu-  Bujor Emanuela –Elena , prin care
solicită decontarea cheltuielior realizate la apartament; 
         În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Admnsitrativ
cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

DISPUN:

        Art.1. Se numeşte comisia de predare –primire a apartamentului situat în Blocul de locuinţe
,   care apartine  domeniului public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui  , în următoarea 
componenţă: 

a. Pascal Costică- Viceprimarul comunei Pădureni ; 
b. Dănilă Valentin-  contabil -  din cadrul primăriei comunei Pădureni; 
c. Ionel Ionuţ-Dragoş- consilier  urbansim  - din cadrul primăriei comunei 

Pădureni; 
       Art.2. Comisia numită la art. 1. va proceda la inventarierea şi semnarea  procesului verbal de
predare – primire , pentru  apartamentul mai  sus menţionat , conform anexei nr 1. care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie. 
        Art.3.Prezenta dispoziţie se poate contesta în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004, a 
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 
        Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează comisia numită la 
art.1. 
         Art.5.-Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei Pădureni -
Instituţiei Prefectului –Judeţul Vaslui,  membrilor comisiei , precum şi prin afisare  pe site-ul 
www. comunapadureni.ro. 

Pădureni, 20 noiembrie 2020
Primar,
Diaconu Temistocle Secretar general

Munteanu Mirela 
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ANEXA NR. 1 LA Dispozitia nr. 263 din 20.11.2020

Proces -verbal de
 predare-preluare a locuintei,

nr._____/_____2020

Intre

Subsemnatii ,    domnul Pascal Costică -  viceprimarul comunei Pădureni, domnul Danilă
Valentin  contabil  in  cadrul  primariei  comunei  Pădureni   şi  domnul  Ionel  Ionut-   Dragos  ,
consilier urbanism in cadrul primariei comunei Pădureni numiti prin Dispozitia primarului nr.
263  /2020 in calitate de primitori 

Şi

…Doamna Popoiu Bujor Emanuela  in calitate de predator

Am procedat la predarea, respectiv la primirea urmatoarelor bunuri din apartamentul nr…
11…, din Blocul de locuinte din loc. Padureni, judetul Vaslui:

-  Chiuvete= 
-  Usi= 
-  Sobe=
- geam PVC=
- intrerupatoare=
-  prize=
- apometru (……….m.c.).
- Citire contor electric ……….. kw

Am primit,                                  Am  predat, 

Pascal Costică_________________                             Popoiu –Bujor Emanuela-Elena

Dănilă Valentin__________________                                           __________________

Ionel Ionuţ- Dragoş______________ 


