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D I S P O Z I T I A 

Nr. 77  din  31 martie 2021 
 

privind  încetarea a raportului de serviciu, prin pensionare anticipată, 
a doamnei  ROSU ELENA, consilier clasa I, grad profesional  superior, gradatia 5 în cadrul 

aparatului de specialitate a primarului comunei Dămienești, judetul Bacau 
 

Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 
 

         Analizând: 
- cererea  d-nei ROSU ELENA privind inceierea raportului de serviciu incepand cu data 
de 01.04.2021. 
- Decizia Casei Județene de Pensii Bacău privind acodarea  pensiei anticipate  parțiale nr. 
260320 din 15 martie 2021. 
          Ținând cont OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, art. 516, lit. a) coroborat cu 
art. 517 alin. (1), lit. d), art. 524 alin (1).           
          În temeiul  art. 154, art. 155 alin.l,  lit. a)  coroborat cu  alin. 5, lit  e), ale art. 196, alin. 1, 
lit. b) , art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ                                          

         
D I S P U N E : 

 
Art. 1. Începand cu 01  aprilie 2021,  încetează de drept raportul de serviciu, în condițiile 
art. 516, lit. a) coroborat cu art. 517 alin. (1), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, prin pensionare anticipată, a doamnei  ROSU ELENA, 
CNP 2610511040081, consilier clasa I, grad profesional  superior, gradatia 5 în cadrul 
aparatului de specialitate a primarului comunei Dămienești, judetul Bacau 
Art. 2. D-na Rosu Elena  are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost 
încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, cu respectarea termenelor şi 
procedurilor stabilite în acest sens la nivelul instituţiei. 
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata, cu plangere prealabila, in conditiile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ . 
Art. 4. Prin grija secretarului general UAT Dămienești, prevederile prezentei vor fi aduse la 
cunoștință publică prin afișare la sediul autorității, vor putea fi consultate pe site-ul institutiei: 
www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE,  
și vor fi înaintate către: Institutia Prefectului judetului BACAU, Agentia Națională a 
Funcționarilor Publici, d-nei Roșu Elena. 
                                                              

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 



                        
   


