
 

ROMÂNIA 
JUDEXULăGIURGIU 

PRIMǍRIAăCOMUNEIăS;B;RENI 
 

DISPOZIXIE 
nr.62/12.06.2020 

 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al  
doamneiăRoatișăMihaelaăIuliana 

 

 

 PrimarulăComuneiăS<b<reni,ăJudeYulăGiurgiu 
  Având în vedere: 
- cererea nr.5488/25.11.2019ăăaădoamneiăRoatișăMihaelaăIuliana,ăprinăcareăsolicit<ămenYinereaă
înă funcYiaă public<ă deYinut<,ă pesteă vârstaă standardă deă pensionare,ă aprobat<ă deă primarulă
Comunei S<b<reni pân<ălaădataădeă14.06.2020; 
- referatul nr. 2716/12.06.2020 întocmit deăsecretarulăgeneralăalăComuneiăS<b<reni; 
   În conformitate cu prevederile: 
- art.155ăalin.(1)ălit.d)ășiăalin.(5)ălit.e),ăart.517ăalin.(1)ălit.d),ăalin.(2)ășiăalin.(3),ăart.ă524ăalin.ă
(1),ăart.528ăalin.(1),ăalin.(2)ășiăalin.(3)ălit.a),ăart.533ăalin.(1)ășiăart.536ădinăO.U.G.ănr.57/2019ă
privindăCodulăadministrativ,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
- art.52,ăart.53ășiăanexaănr.5ădinăLegeaănr.263/2010ăprivindăsistemulăunitarădeăpensiiăpublice,ă
cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific<rileășiăcomplet<rileăulterioare, 

 
DISPUNE 

 
  Art.1 Începând cu data de 15.06.2020, înceteaz<ădeădreptăraportulădeă serviciu al 
doamnei RoatișăMihaelaăIuliana,ăavândăfuncțiaăpublic<ădeăexecuțieădeă referent, clasa III , 
grad profesional superior,ă gradațiaă 5 în cadrul Compartimentuluiă Urbanismă șiă
Amenajarea Teritoriului ,ă caă urmareă aă îndepliniriiă cumulativeă aă condiYiiloră deă vârst<ă
standardăşiăaăstagiuluiăminimădeăcotizare pentru pensionare. 
  Art.2 Funcționarulăpublicăareăobligațiaădeăaăpredaălucr<rileășiăbunurileăcareăi-au fost 
încredințateăînăvedereaăexercit<riiăatribuțiilorădeăserviciu,ăpân<ălaădataădeă12.06.2020.   
  Art.3 DoamnaăRoatișăMihaelaăIulianaăpoateăcontestaăprezentaădispozițieălaăTribunalulă
Bucureștiă - Secțiaă aă II-aăContenciosăAdministrativă șiăFiscal,ă înă termenădeă6ă luniădeă laădataă
încet<riiă raportuluiă deă serviciu,ă conformă art.1,ă art.10ă şiă art.11ă dină Legeaă nr.554/2004ă aă
contenciosului administrativ, cuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare. 
  Art.4 Secretarul general al comunei, doamna Roatișă Mihaelaă Iuliana,  precumă şiă
responsabilulăînădomeniulăresurselorăumaneădinăcadrulăPrim<rieiăComuneiăS<b<reniăvorăduceă
la îndeplinire prevederile prezentei dispoziYii. 

 
              PRIMARăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContrasemneaz<ădeălegalitate, 

     IOSIF VIOREL                                     Secretar general al comunei                                                 
                                                                                              NICA MIRELA 
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Nr. 2716/12.06.2020 
 

R E F E R A T 
 
 
 
   

 În conformitate cu prevederile: 
- art.155ăalin.(1)ălit.d)ășiăalin.(5)ălit.e),ăart.517ăalin.(1)ălit.d),ăalin.(2)ășiăalin.(3),art.ă524ăalin.ă1,ă
art.528ă alin.(1),ă alin.(2)ă șiă alin.(3)ă lit.a),ă art.533ă alin.(1)ă șiă art.536ă din O.U.G. nr.57/2019 
privindăCodulăadministrativ,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare; 
- art.52,ăart.53ășiăanexaănr.5ădinăLegeaănr.263/2010ăprivindăsistemulăunitarădeăpensiiăpublice,ă
cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 

 Avândăînăvedereăcerereaănr.5488/25.11.2019ăaădoamneiăRoatișăMihaelaăIuliana,ăprină
care solicit<ă menYinereaă înă funcYiaă public<ă deYinut<,ă pesteă vârstaă standardă deă pensionare,ă
aprobat<ădeăprimarulăComuneiăS<b<reniăpân<ălaădataădeă12.06.2020; 
  Cunoscândă faptulă c<,ă peă bazaă uneiă cereriă formulateă cuă 2ă luniă înainteă deă dataă
îndeplinirii cumulative a condiYiilorădeăvârst<ăstandardăşiăaăstagiuluiăminimădeăcotizareăpentruă
pensionareă şiă cuă aprobareaă primarului,ă ună funcYionară publică poateă fiă menYinută înă funcYiaă
public<ă deYinut<ă maximumă 3ă aniă pesteă vârstaă standardă deă pensionare,ă cuă posibilitateaă
prelungirii anuale a raportului de serviciu. 

 V<zândă faptulă c<,ă laă dataă deă 31.01.2020,ă doamnaă Roatișă Mihaelaă Iuliana,ă referent,ă
clasaă III,ă gradă profesională superior,ă gradațiaă 5 înă cadrulă Compartimentulă ă Urbanismă șiă
Amenajareaă Teritoriului,ă aă îndeplinită condițiileă deă ă vârst<ă standardă şiă aă stagiuluiă minimă deă
cotizare pentru pensionare; 

 Constatândășiăfaptulăc<ădoamnaăRoatișăMihaelaăIulianaănuăaăformulatăoănou<ăcerereădeă
menținereăînăfuncțiaădeținut<; 

 V<ă rug<mă s<ă fițiă deă acordă cuă emitereaă dispozițieiă pentru încetarea de drept a 
raportuluiă deă serviciuă ală doamneiă Roatișă Mihaelaă Iuliana, referent, clasa III, grad 
profesională superior,ă gradațiaă 5ă înă cadrulă Compartimentuluiă Urbanismă șiă Amenajareaă
Teritoriului, caă urmareă aă îndepliniriiă cumulativeă aă condiYiiloră deă vârst<ă standardă şiă aă
stagiului minim de cotizare, începând cu data de 15.06.2020. 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

NICA MIRELA 
 

 


