
 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

  

DISPOZIŢIA 

Nr. 257 din  19.10.2015 

privind suspendarea raportului de serviciu a d-nei HURGHIS MARIA IRINA, din funcţia publică de 

execuţie inspector, grad profesional principal,din cadrul Compartimentul stare civila - autoritate tutelara 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Dumbrava Rosie 

 Primarul comunei Dumbrava Rosie,judetul Neamt  

 Având în vedere:  

- referatul de specialitate nr. 14958 din 20.10.2015 cu privire la suspendarea raportului de serviciu al d-nei 

HURGHIS MARIA IRINA, din funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional principal,din 

cadrul Compartimentul stare civila - autoritate tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Dumbrava Rosie; 

- cererea inregistrata sub nr.14903 din 19.10.2015 ; 

- Certificatul de nastere Seria NY nr.335532  eliberat de primaria municipiului  Piatra Neamt , fapt pentru 

care s-a cerut suspendarea raportului de serviciu a d-nei Hurghis Maria Irina ,pentru cresterea copilului 

pana la implinirea varstei de 1 an;  

  Vazând: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit.”b”art.12 si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernlui nr.111/ 2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;  

- prevederile O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;  

- prevederile Hotărâri Guvernului României Nr. 1025 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii Nr.166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială  

 Tinand cont de:  

- prevederile,art.95 alin.(1) lit. „a” alin.(3),(4), (5); art.96 si celelalte din Legea Nr. 188 din 8 decembrie 

1999-republicată privind Statutul funcţionarilor publici;  

                În temeiul dispozitiilor  art.63 alin.(1) lit.”d’;alin. (5), lit. „e”, art. 68, alin.(1) art.115 alin.(1) lit. 

„a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 -republicată cu modificările şi completările 

ulterioare: 

D I S P U N: 

 Art. 1 Se aprobă suspendarea raportului de serviciu a doamnei Hurghis Maria Irina  functionar 

public în funcţia publică de execuţie inspector, grad profesional principal, din cadrul Compartimentul 

stare civila - autoritate tutelara din aparatul de specialitate al primarului comunei Dumbrava 

Rosie;,incepand cu data de 30.10.2015, pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 

an,respectiv data de 18 septembrie 2016.  

 Art.2   Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza d-na Tepes 

Rodica Cristina ,inspector superior in cadrul  compartimentului financiar impozite si taxe.  

 Art.3 Secretarul comunei Dumbrava Rosie va comunica prezenta dispozitie persoanelor si 

institutiilor interesate. 

 

    PRIMAR, 

      ing. IOAN GRADINARU 

         Avizat pentru legalitate, 

            Secretar, 

             Elena Chiritescu 
red/proc/CE 

ex,4/19.10.2015 

dosar dispozitii 


