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D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E 

            privind încetarea de drept a raportului  de serviciu a d-nei Herman Viorica 
având func ția de consilier superior în cadrul compartimentului  agricol și fond 
funciar   din  aparatul de specialitate al primarului comunei  Ceica. 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 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. 516,lit.a) art.517,alin.1,lit.d) ,art.524,alin.1,art.528,art.1,2,3,4 și 

5,art.530,533,art.534,art.155,alin.5,lit.e ,art.196,alin.1,lit.b) din OUG nr.57/2019 Codul 
Administrativ, 

Potrivit raportului de specialitate  întocmit de către doamna Bar Florica Mariana – 
consilier superior în cadrul compartimentului resurse umane care  solicită încetarea raportului 
de serviciu, înregistrat cu  nr. 897  din 06 mai   2020; 

Ținând cont de  cererea nr. 199/06.05.2020 a doamnei Herman Viorica consilier 
superior  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica , judeţul Bihor, prin 
care solicită încetarea raportului de serviciu , ca urmare a ieşirii la pensie pentru limită de 
vârstă , începand cu data de 12.05.2020; 

Având în vedere prevederile art. 52 şi 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice ; 

 
PRIMARUL COMUNEI CEICA, 

 
D  I S P U N E: 

 
        Art. 1.   Începând cu data de 12 mai 2020, încetează  de drept raportul de serviciu             
al doamnei Herman Viorica având funcția de consilier superior în cadrul compartimentului 
agricol și fond funciar   din  aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica  prin 
îndeplinirea  cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 
pentru pensionare . 

Art.2.  -  La încetarea raportului de serviciu doamna Herman Viorica are îndatorirea 
să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de 
serviciu , precum şi obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi de interese , în condiţiile legii. 

Art.3.  – Secretarul general al comunei Ceica , judeţul Bihor şi compartimentul 
resurse umane și biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ceica , judeţul Bihor  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 
 



 
 
 
 

Art. 4. Începând cu data de 12 mai 2020  func ția public ă de consilier superior din 
cadrul compartimentului agricol și fond funciar devine vacant. 

Art. 5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Agenția Națională A Funcționarilor Publici-București 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor, pentru controlul legalităţii; 
- compartimentul resurse umane 
-  Biroul Financiar contabil 
- Casa de pensii Bihor -Oradea 

                           

 

 

                                                                                                Avizat de legalitate 

                   Primar                                                            Secretar general  al comunei 

                   Șovre Ana Livia                                               Dorel Octavian Goldea 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

            privind încetarea de drept a raportului  de serviciu a d-nei Herman Viorica 
având func ția de consilier superior în cadrul compartimentului  agricol și fond 
funciar   din  aparatul de specialitate al primarului comunei  Ceica. 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
e) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
f) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
g) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
h) art. 516,lit.a) art.517,alin.1,lit.d) ,art.524,alin.1,art.528,art.1,2,3,4 și 

5,art.530,533,art.534,art.155,alin.5,lit.e ,art.196,alin.1,lit.b) din Codul Administrativ, 
Ținând cont de  cererea nr. 199/06.05.2020  a doamnei Herman Viorica consilier 

superior  în cadrul  compartimentului agricol  si fond funciar al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ceica , judeţul Bihor, prin care solicită încetarea raportului de serviciu , ca 
urmare a ieşirii la pensie pentru limită de vârstă , începand cu data de 12.05.2020; 

Având în vedere prevederile art. 52 şi 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice ; 

            Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la încetarea de drept a 
raportului de serviciu a d-nei Herman Viorica având funcția de consilier superior în cadrul 
compartimentului agricol și fond funciar   din  cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ceica. 
 
 
 
 
 
 

Consilier resurse umane  
 

 Bar Florica Mariana 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                    Către, 

                              Primăria comunei Ceica 

 

              

           Subsemnata Herman Viorica,având funcția publică de consilier superior 
în cadrul compartimentului agricol și fond funciar   din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Ceica, 
 

Prin prezenta solicit încetarea de drept a raportului de serviu începând cu 
data de 12 mai 2020  conform art.517,alin.1,lit.d din OUG nr.57/2019 Codul 
administrativ ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard 
și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.  

            Conform art.524,alin.1 predau instituției toate bunurile care mi-au fost 
încredințate în acest sens voi întocmi un proces verbal,deasemenea voi 
întocmi și preda la secretarul general al comunei Ceica și declarația de avere 
și interese. 
           
 
 
 
 
 
                                                                                      Herman Viorica 
 
 
            Ceica la    06  mai 2020                                Semnătura__________ 
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


