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DISPOZIŢIA NR.   95 /2021
privind suspendarea  raportului de serviciu  al domnului Ţigănaşu Ionuţ-Alexandru

funcţionar public de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent  , gradatia 0, la
Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Pădureni , judeţul Vaslui

Având în vedere:
- Cererea înregistrată cu nr.   592 / 10.02.2021 , formulată de către domnul Ţigănaşu

Ionuţ- Alexandru  funcţionar  public  de execuţie,  consilier,  clasa I,  grad profesional
asistent  , gradatia 0 , la compartimentul Agricol , din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului  comunei  Pădureni  ,  judeţul  Vaslui,  prin  care  solicită  suspendarea
raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public,  concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de  până la 2 ani, începând cu data de   1 martie 2021; 

In conformitate cu:
        -    prevederile  art.514  alin.  (1),  litera  "a"  din  OUG nr  57/2019  privind  Codul
Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 
         -   prevederile O.U.G nr.111/2010  privind concediul şi indemnizatia lunară  pentru
cresterea copiilor aprobata de Legea nr. 132/2011  cu modificările şi completările ulterioare;
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  Pădureni , judeţul Vaslui,

DISPUNE:

          Art. 1 (1) Începând cu data de  1 martie 2021 , se suspendă raportul de serviciu  al
domnului Ţigănaşu Ionuţ- Alexandru  funcţionar public de execuţie, consilier, clasa I, grad
profesional asistent  , gradatia 0 ,  la Compartimentul Agricol ,   din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Pădureni  ,  judeţul  Vaslui,   pentru  concediu  cresterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, conform art.514, alin(1), litera "a" din OUG nr 57/2019
privind Codul Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 

      (2) Pe perioada suspendării raportului de muncă, postul aferent funcției publice va
fi rezervat, iar ocuparea acestuia se va putea face doar pe o perioadă determinată, în condiţiile
legii; 

       (3) Pe perioada suspendării  raportul de serviciu  a  persoanei menţionate la art. 1,
alin. (1) al prezentei dispoziţii, nu poate înceta şi nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau
cu acordul persoanei  în cauză;

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com


 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii şi comunicarea acesteia către
persoanele şi instituţiile interesate se însărcinează secretarul general  al comunei  Pădureni ,
judeţul Vaslui ;

Art.3  Prezenta  dispoziţie  se  va  comunica,  în  termen  legal,  Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vaslui, compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei  Pădureni , judeţul Vaslui, precum şi persoanei menţionate
la art. 1, alin. (1) din prezenta dispoziţie . 

                                                                   Pădureni ,  10 februarie 2021

                PRIMAR, 
       Diaconu Temistocle 

     Avizat pentru legalitate, 
                                                   Secretar General 

                                     Munteanu Mirela 


