
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI
 PRIMAR

D I S P O Z I T I A  Nr. 268

privind acordarea  gradatiei 5  corespunzătoare tranşei de vechime în muncă  peste 20  ani, 
doamnei  Hodorogeanu Nicoleta , funcţionar public de execuţie,  consilier , clasa I, grad
profesional superior ,la Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei

Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
-  cererea doamnei Hodorogeanu Nicoleta  funcţionar public de execuţie , consilier ,clasa I, grad

profesional  superior ,  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni,  înregistrată cu
nr.  5048 din 24.11.2020 prin care solicită acordarea gradaţiei 5, corespunzătoare tranşei de vechime în
muncă de  peste 20 ani;
           - referatul întocmit de secretarul general al comunei nr.  5101 din 27.11.2020 privind acordarea
gradaţiei 5, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă de  peste 20 ani doamnei Hodorogeanu Nicoleta
funcţionar  public  de execuţie  ,  consilier  ,clasa  I,  grad profesional   superior,  începând cu data  de  1
decembrie 2020;
        -   Prevederile  art. 10  alin. (4) pct. “e” şi alin. (5) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
            - Prevederile H.C.L. Nr. 2 / 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici  şi  pentru  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
PĂDURENI , judeţul Vaslui ;
    - Hotararea de Guvern nr 937 / 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată; 

- Prevederile  Legii  Nr.  53/2003 –  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  litera „b” din OUG nr 57 /2019 privind Codul
Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

Diaconu Temistocle ,Primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui;

DISPUN :

Art. 1.  Începând cu  data de 1  decembrie  2020  se acordă gradatia 5 corespunzatoare tranşei de
vechime în  muncă   peste  20  ani,  doamnei  Hodorogeanu Nicoleta    ,  funcţionar  public  de  execuţie,
consilier , clasa I, grad profesional  superior , la Compartimentul Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei
comunei Pădureni , judeţul Vaslui.

            Art. 2  -Începând cu data de  1  decembrie  2020 , pentru doamna  Hodorogeanu Nicoleta  având
funcţia publică de execuţie  consilier , clasa I, grad profesional  superior , la Compartimentul Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui, gradaţia 5 , se stabileşte salariul de bază
brut lunar în cuantum de  5180  lei; 



            Art. 3(1)-Cu punerea în aplicare şi comunicarea prevederilor prezentei dispoziţii către autorităţile
şi persoanele interesate se însărcinează primarul, secretarul general al  comunei Pădureni , judeţul Vaslui,
precum şi Compartimentul financiar–contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pădureni , judeţul Vaslui; 

            (2)- Prezenta dispoziţie va fi comunicată  Instituţiei Prefectului - Judeţului   Vaslui, în
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate,  Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei   Pădureni  ,  judeţul  Vaslui,  precum  şi  persoanei
nominalizate în articolul 1 al prezentei dispoziţii.

             Art. 4 (1)- Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin
prevederile  prezentei  dispoziţii,  în  legătură  cu  stabilirea  salariului  de  bază,  poate  formula  şi  depune
contestaţie în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei dispoziţii de stabilire
a drepturilor salariale, la sediul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul Vaslui. 

(2) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază stabilit prin prevederile
prezentei dispoziţii este de competenţa ordonatorului de credite

(3) Ordonatorul de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice;
(4) Împotriva  modului  de  soluţionare  a  contestaţiei  persoana  nemulţumită  se  poate  adresa

instanţei  de  contencios  administrativ  sau,  după  caz,  instanţei  judecătoreşti  competente,  conform
prevederilor Legii nr.  554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.

                                                                          Pădureni    27 noiembrie  2020  

         Primar,  
Diaconu Temistocle                                                                              

                                                                                                             Avizat pentru
legalitate, 

Secretar  general UAT
Pădureni

 Munteanu Mirela      
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