
 
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

PRIMAR 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
           DISPOZIȚIA NR. 153/21.12.2022 

privind încetarea raportului de serviciu prin eliberare din funcția publică a dnei Bîlc 
Marinela inspector principal în cadrul compartimentului Registru agricol 

Primarul comunei Arieseni, județul Alba 
 Având în vedere : 
- prevederile Dispoziție 133/14.10.2022 privind modificarea raportului de serviciu a dnei 
Bîlc Marinela inspector principal în cadrul compartimentului Registru agricol; 
- adresa 53766/14.11.2022 a Casei Teritoriale de Pensii Alba 
- decizia nr. 282411 din 10 noiembrie 2022 privind acordarea pensiei de invaliditate a dnei 
Bîlc Marinela; 
- prevederile Legii 53/2003 privind Codul muncii;  
- prevederile art. 519 alin. 2 și alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 516 lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare 
- prevederile art. 528  și ale art. 533 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. lit. b) din  OUG NR.57/2019 privind Codul 
administrativ, emite prezenta 

 
DISPOZIȚIE: 

 
    Art.1 Începând cu data de 21.01.2023 încetează raportul de serviciu prin eliberarea din 

funcția publică a  dnei Bîlc Marinela, , funcționar public definitiv, în funcția 
publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional  – principal,  compartimentul Registru 
agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Arieșeni conform prevederile art. 
516 și art. 519 alin.2  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare. 

  Art.2  Începând 22.12.2022 se acordă un preaviz de 30 zile calendaristice, perioada în care 
dna Bîlc Marinela își desfășoară activitatea conform dispoziție primarului nr. 133/2022 cu un 
programul de lucru de 4 ore/zi, programul de lucru va fi între orele 09:00 și 13:00.  

 Art.3 Dna Bîlc Marinela va preda lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea 
exercitării atribuțiilor de serviciu în data de 20.01.2023 care se va consemna într-un proces-verbal 
semnat de ambele părți. 

Art.4   Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi atacată în termenul legal prevăzut 
de către Legea nr. 544/2004- Legea contenciosului administrativ.        
         Art.5 Prezenta dispoziție  se comunică : Instituției Prefectului Județului Alba, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici, Compartiment Contabilitate și dnei Bîlc Marinela. 

                 
 Primar,                                        contrasemnează pentru legalitate, 
Gheorghe PANTEA                                                                              pt. secretar general 
                          inspector asistent 
                         Ionel-Viorel BELEI 




