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DISPOZIŢIA Nr.  277
privind încetarea  raportului de serviciu cu acordul părţilor a doamnei Munteanu Mirela , funcţionar

public de execuţie, consilier achizitii publice, grad profesional principal , gradaţia 3 ,  la
Compartimentului Achiziţii Publice  din cadrul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul Vaslui

Având în vedere:
          - referatul nr. 5339/ 2020 cu privire la încetarea  raportului de serviciu cu acordul părţilor a
doamnei Munteanu Mirela , funcţionar public de execuţie, consilier achizitii publice, grad profesional
principal , gradaţia 3 ,  la Compartimentului Achiziţii Publice  din cadrul Primăriei comunei  Pădureni ,
judeţul Vaslui;
      - prevederile  art.  618  alin. (20) 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 ;
              Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

              Art.1  Începând cu data  de 18 decembrie  2020, încetează  raportul de serviciu cu acordul
părţilor a doamnei Munteanu Mirela , funcţionar public de execuţie, consilier  achizitii  publice, grad
profesional principal , gradaţia 3 ,  de la Compartimentul Achiziţii Publice  din cadrul Primăriei 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,  17 decembrie  2020
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                               Secretar general 

Munteanu Mirela
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI Aprob,
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI Primar 
SECRETAR Diaconu Temistocle
NR.  5339 / 17.12.2020

REFERAT 

           Subsemnata Munteanu Mirela , secretar general al comunei Pădureni cu atributii delegate , vă
aduc la cunoştinţă următoarele:

             La data de 14 decembrie 2020 la Primăria comunei Pădureni a avut loc concursul de
recrutare pentru ocuparea prin concurs  a funcţiei publice de conducere secretar general al comunei
Pădureni , judeţul Vaslui, pe perioadă nedeterminată. 
             Începând cu data 18 decembrie  2020   pentru doamna Munteanu Mirela   încetează
raportul  de serviciu cu acordul părţilor ,  funcţionar public de execuţie, consilier achizitii
publice, grad profesional principal , gradaţia 3 , de  la Compartimentului Achiziţii Publice  din
cadrul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul Vaslui. 
              În conformitate cu prevederile art.  618 alin. (20)  din OUG nr 57/2019 privind Codul
Adminsitrativ  cu modificările şi completările ulterioare , vă rugăm să emiteţi  Dispoziţia  privind
încetarea  raportului de serviciu cu acordul părţilor a doamnei Munteanu Mirela , funcţionar
public  de execuţie,  consilier  achizitii  publice,  grad profesional  principal  ,  gradaţia  3  ,   la
Compartimentului Achiziţii Publice  din cadrul Primăriei comunei  Pădureni , judeţul Vaslui

 

SECRETAR GENERAL 
MUNTEANU MIRELA 
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