
• ROMÂNIA
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COMUNA RACOVA
PRIMAR 

DISPOZITIE nr. 99 din 27.februarie.2018 
privind modificarea raporturilor de serviciu cu d-na David Melinte Simona secretar al uat 

racova, jud.Bacău, ca urmare a numirii prin transfer în interesul serviciului în funcţia 
publică de conducere de secretar al uat Balcani jud.Bacău 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr 199/1997; 
c) art. 7 alin (2) din Codul Civil;
d) art.21, art.24 şi art. 27-30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 63 alin (1) lit d), alin (5) lit d) şi art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) referatul domnului Domnica Vasile Lucian înregistrat sub nr. 1183/27.02.2018 orivind
analizarea situaţiei create cu privire la transferul în interesul serviciului şi solicitarea emiterii
unei dispoziţii privind modificarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prev1�derile
art.87 alin.1 şi 2 lit.c şi art.90 alin 1 lit.a din Legea nr. 188/1999 ;
g)dispoziţia primarului uat Balcani cu nr. 56/15.02.2018 emisă de primarul comunei Balcani
privind transferul în interesul serviciului al doamnei David Melinte Simona pe postul vacant
de secretar al u.a.t. Balcani, Judeţul Bacău,
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI RACOVA emite următoarea dispoziţie: 

Art. 1. Se modifică raporturile de serviciu pentru doamna David Melinte Simona - secretar 
al uat Racova, jud.Bacău, prin transfer în interesul serviciului în cadrul uat Balcani jud.Bacău 
începând cu data aprobării transferului în interesul serviciului între cele două unităţi administrativ 
teritoriale 

Art.2.Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei. în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, u.a.t. Balcani 
jud Bacău, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, persoanelor menţionate la art. 2, prec:um şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria racova.ro 
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PRIMARUL COMUNEI RACOVA, 
Toader Vlad 
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Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 21512001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
1 Art 115 alin (2): .. Dispoziţiile primarulw se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la semnarea lor" 
21 art 49 alin (2)· Aducerea la cunoştm{ă publică a hotărânlor cu caracter nomiativ se face în termen de 5 zile de la 

data comunicăni oficiale către prefect. 
3

' Art 115 alin. (6) · ,.Actele autontăţilor adm1mstraf1ei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului umtă/il admimstrat,v-teritonale " 

,, Art 68 ahn (1) teza întâi ,,În exercitarea atribuţiilor sale pnmarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
51 Art 68 alin. (1) teza a doua. ,.Acestea devm executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce 

au fost comunicate persoanelor mteresate, după caz." 
61 Art. 68 alin. (2) "Prevedenie art 48 si ale art 49 alin. (2) se aphcă rn mod corespunzător.· 
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