ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : O232-325100 cod postal ZO74SO

DISPOZITIE

Nr. 139

prlvind incetarea raporturilorde serviciu stabilite pentru perioada determinata pentru d-nul Marian Stefan, functionar
public in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinegti, judelul lagi

Primarul comunei Sinesti judetul lasi,

Avand in vedere:
- comunicarea inregistratd sub nr.3179 din22.06.2020, prin care s-a notificat incetarea raporturilor de
serviciu stabilite pentru perioada determinata pentru d-nul Marian Stefan functionar public in aparatul de
specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul lasi din motivul reluarii activitdtiiincep6nd cu data de
0'1 iulie 2020 de catre titularul postului aflat in concediul pentru cregterea copiluluiin v2irstd de p6nd la 2

ant;

- Referatul nr.3177122.06,2020 intocmit de secretarul general al UAT comuna Sinesti, judetul lasi;
Vazand prevederile art.517 alin.1 lit.k) din OUG.nr.57 2019 privind Codul adnrinistrativ.

inbaza atributiilor stabilite de art.155 alin.(1) lit.d) raportat la alin.5 lit.e)in conformitate cu
dispozitiile arl.154 alin. (1-2) giin temeiul arr.512 alin.(6-z;siart.196 atin. (1)tit. b)din ordonan{a de
Urgen{a a Guvernuluinr,57l20l9 privind Coduladministrativ, cu modificdrile qicompletdrile ulterioare,

D

IS P U N:

Art'1. Incepand cu data de 01 iulie 2020 inceteaza raporlul de serviciu ial domnului

Marian Stefan numit, pentru perioada determinata, in funclia publicd de referent, grad
profesional asistent, din compartimentul Financiar-contabil, Taxe si impozite locale.

AtI.2. Prezentul act administrativ poate fi atacat in justilie in condiliile Legii nr.554l2OO4
privind contenciosul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Aft. 3. - Comparlimentele secretariat si cel de contabilitate, taxe si impozite locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti, judelul lagi , vor duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozi{ii.
Art. 4. - Secretarul general al comunei, va asigura publicitatea gi va cornunica
prezenta dispozitie:
- persoanei de la an. 1, spre stiinta;
- comparlimentului de contabilitate, taxe si impozite locale, spre stiinld si conformare;
- responsabilului cu pagina de internet a autoritdlii locale,
- A.N.F.P., spre stiinta;
- Instituliei Prefectului Judelului lagi - Serviciul control legalitate acte 9i contencios
administrativ.
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Contrasemnat conform arL 243
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alin (1) lit
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Data: 29 iunie 2020

