
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

D I S P 0 Z I T I E
Privind încetarea prin acordul părţilor, raportului de serviciu al funcţionarului public
BURLACU CIPRIAN-ADRIAN — Poliţist local clasa I, grad profesional asistent în cadrul

Compartimentului Poliţie Locală

Nicoleta VRABIE Primarul comuneiPeştera, judeţulConstanta, in calitate de şefal aparatului
de specialitate;

Având în vedere:
- Cererea domnului BURLACU CIPRIAN ADRIAN având funcţia publică de execuţie, de

Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent, gradaţie vechime 3, în cadrul
Compartimentului Poliţie Locală din Aparatul de specialitate al Primarului comunei
Peştera, înregistrată sub nr.8510/03. 12.202 1, prin care solicită încetarea raportului de
serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, începând cu data de 06.12.202 1;

— Prevederile art.516, 1it.”b” din OUG nr.57/2019 — Codul Administrativ cu modificările şi
completărileulterioare; '

- Dispoziţiile art.524, alin.(l) şi (2), art.528 şi art.538, alin.(1) din OUG nr.57/2O 19 — Codul
Administrativ cu modificările şi completărileulterioare;

— Referatul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare nr.8513/03.12.202 1;
- Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările şi completărileulterioare;
In temeiul art.155, alin.(5), lit.”e”, art.196, alin.(l), lit.”b” , art.197, alin.(1) şi alin.(4) şi

art.199din OUG nr.57 /20 19 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completărileulterioare;

Dispun:
Art. 1 — Incepând cu data de 06.12.202 1 (ultimazi 03. 122021), încetează raportul de serviciu

prin acordul părţilor, consemnat în scris, al domnului BURLACU CIPRIAN—ADRIAN, CNP
1841005132828, din funcţia publică de Poliţist local (consilier), clasa I, grad profesional Asistent,
gradaţie de vechime 3, în cadrul Compartimentului Poliţie Locală al Aparatului de specialitate al
primarului comunei Peştera.

Art. 2 —- Funcţionarul public este obligat să predea pe bază de proces—verbal asumat prin
semnătură de ambele părţi, toate documentele şi bunurile ce i—au fost puse la dispoziţie în vederea
realizăriiatribuţiilor repartizate prin fişa postului, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării
prezentei.

Art.3 — Funcţionarul public are îndatorirea ca în termen dde 30 de zile să depună declaraţia
de avere şi declaraţia de interese.

Art.4 — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcinează
CompartimentulResurse Umane, Salarizare şi Compartimentul Buget—Finanţe,Contabilitate.

Art.5 — Impotriva prevederilor prezentei dispoziţii, domnul Burlacu Ciprian Adrian, se poate
adresa instanţei de contencios administrativ.

Art.6 — Secretarul general UAT va transmite prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de lege
Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, Compartimentului Resurse Umane şi Buget—Finanţe,
Contabilitate Salarizare,A.N.F.P. Bucureşti si functionarului public.
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