
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI
 PRIMAR

D I S P O Z I T I A  Nr.   ______/2021  

privind acordarea  gradatiei 2  corespunzătoare tranşei de vechime în muncă  între 5-10  ani, 
doamnei  Diaconu Ana- Georgiana  ,  asistent medical comunitar,  din cadrul Primăriei comunei

Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
-  cererea  doamnei Diaconu Ana –Georgiana   asistent medical comunitar ,  în cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Padureni,  înregistrată cu nr.  297 din 20.01.2021 prin care solicită acordarea
gradaţiei 2, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă între 5 -10  ani;
           - referatul întocmit de secretarul general al comunei nr. 525  din  03.02.2021  privind acordarea gradaţiei 2 ,
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă între 5-10 ani doamnei  Diaconu Ana- Georgiana asistent medical
comunitar ,  începând cu data de  1  martie 2021. 

- prevederile  art. 10 alin. (4) litera “b” şi alin. (5) din  Legea Nr. 153/2017  privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
prevederile art.  155 alin. (1) litera “e” din OUG nr 57/2019  Codul Administrativ ,  cu modificarile si
completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 20, alin. (1), lit. h), lit. i), art. 55, alin. (1), din  Legea Nr. 273/2006 privind  finanţele

publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile  art.  10  alin  (2)  din Ordonanţa  de Urgenţă  a Guvernului  României  nr .  162/2008 privind

transferul  ansamblului  de  atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  Publice  catre
autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  56/2009  pentru  aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008; 
       În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  litera „b”  şi art. 197 alin. (1)  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 martie 2021 se acordă gradatia 2 corespunzatoare tranşei de vechime în
muncă  între 5-10 ani ani, doamnei  Diaconu Ana-Georgiana   ,  asistent medical comunitar ,   din cadrul Primăriei
comunei Pădureni , judeţul Vaslui.

            Art. 2  -Începând cu data de  1  martie 2021 , pentru doamna Diaconu Ana-Georgiana   asistent medical
comunitar din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui, gradaţia 2 , se stabileşte salariul de bază brut
lunar în cuantum de  4346   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     8  februarie 2021  

         Primar,  
Diaconu Temistocle                                                                              

                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 
Secretar  general UAT Pădureni

 Munteanu Mirela      



                                                                                                          
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA PĂDURENI
 SECRETAR GENERAL 
Nr.  525  DIN 03.02.2021

REFERAT

           Subsemnata Munteanu Mirela , secretar general al comunei Pădureni , judeţul Vaslui  aduc la 
cunoştinţa primarului următoarele: 

      Având în vedere cererea doamnei  Diaconu Ana –Georgiana  prin care solicită  acordarea  gradatiei

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă  între 5-10  ani ,   asistent medical comunitar  din

cadrul Primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui şi în conformitate cu prevederile Legii nr 135 din

2017 Legea salarizării cu modificările şi completările ulterioare ,  vă propun să acordaţi  gradatia 2

de vechime în muncă, începând cu  data de  1 martie 2021.  

Secretar general,
Munteanu Mirela
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