
JUDETUL  VASLUI   
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   
PRIMAR 

D I S P O Z I T I  A   nr. 8/2014  
privind  programarea  concediilor  de  odihna pentru demnitarii publici, functionarii  
publici si personalul contractual din  cadrul aparatului de  specialitate al  Primarului   
comunei  Muntenii de  Sus, judetul  Vaslui,  in  anul  2014   

         
În aplicarea  temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) prevederile art.9 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992  privind concediul de 
odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu 
specific deosebit si din unitătile  bugetare, cu modificările si completările ulterioare ; 

b) prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.80/2003 privind concediul de 
odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum 
şi ale primarilor şi viceprimarilor , cu modificările si completările ulterioare ; 

c) art. 35, alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul  functionarilor publici 
(R2), modificata si  completata; 

d) prevederile art.148 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările si 
completările ulterioare; 

e) art. 37, alin. (1), lit. “c” din Legea  nr. 448/2006 privind protectia  si promovarea  
drepturilor  persoanelor cu  handicap (republicata); 

e)  Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul 
comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2003; 

f)  Regulamentul  de organizare  si  functionare  a aparatului  de  specialitate al  
Primarului  comunei Muntenii  de Sus,  judetul  Vaslui,  aprobat prin  Hotararea  consiliului  
local  nr.  48/30.10.2013; 

luand  in  considerare procesul-verbal nr.  5005 din 23.12.2013 de  consultare a 
personalului din  cadrul  Primariei  comunei Muntenii  de  Sus cu privire  la programarea  
concediilor de odihna  pentru anul  2014;  

in temeiul  art. 63 alin. (5) lit. „e”, art. 68, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit.”a”  din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Anton  Vasile,  Primarul  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  Vaslui 
D I S P U N : 

Art. 1.- Se  aproba programarea  concediilor  de odihna pentru demnitari publici, 
functionarii  publici si personalul contractual din  cadrul aparatului de  specialitate al  
Primarului   comunei  Muntenii de  Sus, judetul  Vaslui, in anul 2014,   conform  anexei  nr. 1  
care  face parte integranta  din prezenta  dispozitie.    

Art. 2. - Secretarul comunei  are  obligatia de  a  comunica  tuturor  angajatilor de  
la  nivelul  aparatului de  specialitate  al Primarului  comunei  Muntenii  de  Sus,  sub  
semnatura, prezenta  dispozitie.  

 Art. 3.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în  termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin  afisare  la  sediul  Primariei  comunei  Muntenii  de  Sus,  judetul  
Vaslui.                                       Muntenii  de  Sus,  10  ianuarie 2014 

  PRIMAR; 
Vasile  Anton SECRETAR cu exercitare temporara de atributii, 

Avizează pentru legalitate: 

Burghelea Monica 
Red./Dact. B.M. 
Ex.5 
Ds. A8/2014 
          



Anexa nr. 1  la Dispozitia  
         Nr.  8 din 10  ianuarie 2014 
 

 
PROGRAMARE  

concedii de odihna  pe   anul 2014 
 
 
I.  Aparatul  de  specialitate  al  primarului 2014 
Nr. 
crt. 

Nume  si  prenume Functia Perioada acordarii 
concediului de  odihna 

2014 
1.  Anton  Vasile Primar Mai-august 
2. Tirnoveanu Petrut Viceprimar August -octombrie 
3. Vartolomei  Sergiu Inspector  Iunie-august 
4. Bozianu Manuela Contabil Aprilie-noiembrie 
5. Apetroaii Corina Casier iulie 
6. Burghelea Monica Asistent social Septembrie  
7. Popovici Dorin Agent agricol Februarie -martie 
8. Istrate Ana Corina Tehn. Urbanism ianuarie 
9. Anton Dana Bibliotecar Iulie-octombrie 
10. Codreanu Lucica Guard Septembrie-octombrie 
11. Rachita Ion Paznic Iunie-septembrie 
12. Balu  Dumitru paznic Iulie-octombrie 
 
 
II. Asistenti personali  2014 
Nr. 
crt. 

Nume si  prenume 
asistent 
personal 

CNP Perioada acordarii 
concediului de  
odihna 2014 

1. Duluman Consiela 2700613374110 ianuarie 
2. Maxim Domnita 2561204374073 februarie 
3. Buruiana Mariana 2870606360040 iunie 
4. Adam Daniela 2710608374117 martie 
5. Ignat Elena Simona 2840502420012 iulie 
6. Ponea  Tatiana 2640604374077 aprilie 
7. Vodut Maria 2530603374061 mai 
8. Chiriac Elena 2560611374090 august 
9. Ignat Diana 2790712374094 septembrie 
10. Radu Viorica 2700214374098 decembrie 
   
 


