
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

 
DISPOZITIE 

privind încetarea raportului de serviciu al  doamnei Constantin 

Eugenia, din funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad 
profesional superior 

Având în vedere:   
           - referatul d-nei Puiu Eleonora, referent în cadrul compartimentului 
de resurse umane,  salarizare,  registratură și relații publice, monitorizare 

proceduri administrative, înregistrat sub nr.300/27.01.2020, prin care se 
propune încetarea raportului de serviciu funcție publicâ de execuție de 

referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul compartimentului 
agricol și fond funciar, al apratului de specialitate al primarului comunei 
Cernătești; 

           - cererea doamnei Constantin Eugenia, înregistrată la 
nr.170/17.01.2020, prin care solicită încetarea raportului de serviciu din 
funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul 

compartimentului agricol și fond funciar al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernătești, județul Buzău, ca urmare a promovarii 

concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional debutant; 
- prevederile art. 516  lit. ,,b,,  coroborat cu art. 528 și cu art. 533 din 

O.U.G.  nr.57/2019 ptivind Codul administrativ; 
       In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “b”, art. 197 alin. (1), art. 
200,  din O.U.G. nr. 57/2019 prvind Codul administrativ, 

 
DISPUNE: 

 

         Art.1. Începând cu data de 01.02.2020 încetează, conform art.516, 
lit.,,b,, din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, raportul de 
serviciu funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad professional 

superior, al doamnei Constantin Eugenia, din cadrul compartimentului 
agricol și fond funciar, al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cernătești, județul Buzău. 
                  
         Art.2. Încetarea raportului de serviciu din funcția de execuție de 

referent, clasa III, grad proferional superior, din cadrul compartimentului 
agricol și fond funciar, al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cernătești, județul Buzău, va  transforma funcția respectivă în funcție 

vacantă. 
 

          Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se 
incredinteaza Biroului financiar contabil, achizitii publice, taxe si  impozite 
și compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și relații publice,  

monitorizare proceduri administrative. 
 
 



                      
          Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor 

Legii nr.554/2004 privind  contenciosului administrativ  cu modificările și 

completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 

 
         Art.5. Secretarul general comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispoziție persoanei nominalizate la art.1, biroului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe și compartimentului resurse umane, 
salarizare,  registratură și relații publice,  monitorizare proceduri 

administrative,  pentru ducere la îndeplinire, A.N.F.P. precum și Instituției 

Prefectului – județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate. 
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