
  

 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

    DISPOZIŢIE 

 

 
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului  ROGOZ RAREȘ-VALERIU  având până la această 

dată funcția publică de REFERENT, clasa  III, gradul profesional -asistent , în  cadrul compartimentului dezvoltare locală 

și  situatii de urgență 
 

 

 Luând act de  solicitarea scrisa a domnului  ROGOZ RARES-VALERIU, având până la această  

dată funcţia publică de REFERENT, clasa  III, gradul profesional -asistent , în  cadrul compartimentului  ”dez-

voltare locală și  situatii de urgență” transmisa în data de 27 iulie 2020 ,înregistrată sub nr. 1364  din  

28.07.2020, ,prin care solicită acceptarea demisiei din această funcție publică și implicit încetarea raporturilor 

de serviciu; 

Având în vedere prevederile art.516 litera”e” și art. 521 din  OUG nr. 57/2019-Codul  

Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”,aliniatul 5 litera”e” și   aliniatul 196  aliniatul  

1 litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta; 

 

                                                     DISPOZIȚIE; 

 

        Art.1. Începând cu data de 27 iulie 2020, încetează raporturile de serviciu ale domnului  

ROGOZ RAREȘ –VALERIU având până la aceeastă data funcția de  -Referent , clasa III, grad profesional 

asistent  în cadrul compartimentului ”dezvoltare locală și  situatii de urgență”,ca urmare  a  demisiei înaintate 

de către acesta. 

                             Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  secretarul comunei 

,domnul TRAIAN  DRAGOȘ și compartimentul financiar-contabil. 

                 Art. 3.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija 

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate ,precum și   

-  Domnului ROGOZ RAREȘ-VALERIU 

-  Compartimentelor;  resurse umane și financiar -contabil. 

 

 

 

PRIMAR 

 

         DUMUŢA  AUREL 

 

Băița de sub Codru                                                                                                 CONTRASEMNAT   

la 07.08.2020                                                                                          pentru legalitate   

     Secretarul General al  Comunei 

Nr. 70                                                                                                                                        
           DRAGOȘ   TRAIAN



  



  

 


