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HOTĂRÂREA NR. 26  

privind aprobarea  acordării indemnizaţiei de instalare unui număr de două cadre didactice de la Şcoala 
Gimnazială nr. 1 sat Pădureni comuna Pădureni , judeţul Vaslui  

 
Având în vedere : 

- adresa cu nr. 878 din 23.08. 2017,  primită  de la Şcoala Gimnazială  nr. 1 sat Pădureni, comuna Pădureni  
judeţul Vaslui, prin care solicită  aprobarea acordării indemnizaţiei de instalare unui număr de două cadre 
didactice titulare de la Şcoala Gimnazială nr. 1 sat Pădureni comuna Pădureni judeţul Vaslui; 

- expunerea de motive a primarului Comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
În temeiul : 

- prevederilor art. 23  alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 281 / 1993  cu privire la salarizarea personalului din 
unităţile bugetare ; 

- a prevederilor art. 105 alin. (2)  , lit. “ l “ , din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;   
- prevederile  art. 55 alin. (4) , lit. “ i”, din Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal . 

În baza dispoziţiilor art. 36 , alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “a” şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei 
Publice Locale  nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
           Consiliul local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art. 1    Se aprobă acordarea indemnizaţiei de instalare unui număr de două cadre didactice de la Şcoala 
Gimnazială nr. 1 sat Pădureni comuna Pădureni , judeţul Vaslui , astfel: 
 
Nr. 
crt 

Nume şi prenume  Funcţia/ 
specialitatea

Statut Salariul de bază 
-lei-  

1 Dărăbană ( Grecu) Cristina Educatoare Titulară 1139 
2 Tărăgan Luciana Învăţătoare Titulară 1645 
 
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează primarul comunei Pădureni , judeţul 

Vaslui.  
            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, Compartimentului Finnaciar -  
Contabilitate,  Şcoala Gimnazială Pădureni  si primarului Comunei Pădureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului 
comunei Pădureni. 
 
 Pădureni  24 august 2017  

Preşedinte de şedinţă 
     Consilier local  
       Tarţian Gicu  
 

Contrasemnează  
Secretarul comunei  

Munteanu Mirela  
 


