
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.77 

       Privitor la: - desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de 
pantouflage din cadrul Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 
 

  Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
     Văzând referatul nr.2573 din 12.05.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 
prin care se propune desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de 
pantouflage din cadrul Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 22 lit c și alin.3 din Legea 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, abrogată parțial cu 
modificările cu completările ulterioare, art. 13 alin. 1 din OUG nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și art. 155 alin. 5, lit. e din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare;  
     Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  

         Art.1 – Se desemnează domnișoara Ardeeru Elena, funcționar public de execuție, 
consilier achiziții publice, grad profesional principal în cadrul compartimentului achiziții 
publice, urbanism și resurse umane al aparatului de specialitate al primarului, responsabil 
cu monitorizarea situațiilor de pantouflage din cadrul Primăriei comunei Șirineasa, județul 
Vâlcea. 
        Art.2 –  Fișa postului persoanei desemnate la art. 1 se va completa corespunzător. 

   Art.3 - Dispoziţia se comunică: 
          - d-rei Ardeeru Elena; 

            - persoanelor intersate; 
              - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 

 

ȘIRINEASA,12 mai 2022 

                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
 Primar,                                         Secretar general comună, 
 
Ion STREINU                                    jurist Paul Gh.POPESCU     
                     
Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 3; 


