ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind încetarea raporturilor de serviciu
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere prevederile art. 516 lit. a) coroborat cu art. 517 alin. (1) lit. l) din Codul
Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și completat;
Luând în considerare:
- Dispoziția nr. 82 din 30.11.2000 a primarului comunei Bicazu Ardelean, de numire în
funcție publică a d-nei Suciu Valentina, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele
aduse prin Dispoziția nr. 59 din 21.01.2020 a primarului comunei Bicazu Ardelean privind
desfășurarea activității d-nei Suciu Valentina, numită în funcția publică de consilier clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă,
- Decizia nr. 306389 din 15.12.2020 emisă de Casa Teritorială Sectorială de Pensii Neamț,
privind acordarea pensiei anticipate parțiale d-nei Suciu Valentina, astfel cum i-a fost comunicată
la data de 28.12.2020 și înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 491 din
22.01.2021, odată cu solicitarea petentei pentru încetarea raporturilor de serviciu începând cu data
de 27.01.2021;
Analizând referatul de specialitate nr. 499 din 22.01.2021 al consilierului cu atribuții de
resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, prin care
propune încetarea raporturilor de serviciu ale d-nei Suciu Valentina, începând cu data de
27.01.2021, motivat de comunicarea deciziei de pensie anticipată parțială a acesteia;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin.
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
DISPUN:
Art. 1 – Se constată încetarea la data de 27.01.2021 a raporturilor de serviciu ale d-nei
Suciu Valentina care și-a desfășurat activitatea în funcția publică de consilier clasa I, grad
profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială și Stare Civilă
din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, în temeiul art. 516 lit. a)
coroborat cu art. 517 alin. (1) lit. l) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019,
modificat și completat, motivat de comunicarea deciziei de pensie anticipată parțială, ultima zi
lucrată fiind 26.01.2021.
Art. 2 – Consilierul cu atribuții de resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire
prezenta dispoziție.
Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate.
PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan
Nr. 7 din 25.01.2021
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Secretar General, Jolteag Gicuța

