
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIE NR.201/25.08.2021 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Lazar Camelia în 

funcţia publică de executie de inspector, clasa I,  grad profesional 

superior din cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe 

si achizitii publice de la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Movila Banului, judetul Buzau prin transfer la cerere la 

primaria comunei Cozieni in cadrul compartimentului financiar contabil 

de la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

 

Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

Avand in vedere: 

- adresa primariei comunei Cozieni numarul 2149/17.08.2021 

- prevederile  art 502 lit.c , art.506  alin (1) lit.b si alin(2) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

- raport de specialitate al secretarului general al comunei Movila 

Banului, judetul Buzau,  inregistrat sub numarul 4242/24.08.2021 

 

In temeiul prevederilor  art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de urgenta 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit urmatoarea: 

DISPOZITIE: 

 Art 1 .Incepand cu data de 25.08.2021 se modifica  raportul  de serviciu 

al doamnei Lazar Camelia în funcţia publică de executie de inspector, 

clasa I,  grad profesional superior din cadrul compartimentului financiar 

contabil, impozite si taxe si achizitii publice de la nivelul aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Movila Banului, judetul Buzau prin 

transfer la cerere la primaria comunei Cozieni in cadrul compartimentului 

financiar contabil de la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

Art.2  Secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzau, va comunica 

prezenta catre Institutia Prefectului – judetul Buzau in vederea exercitarii 

controlului de legalitate si tuturor institutiilor publice, autoritatilor 

publice si persoanelor interesate. 

 

Movila Banului, 24.08.2021 
 

PRIMAR, 
Moise Dorin Romica 

Contrasemneaza, 
Secretar general,                           

Ionita Alexandru Florin 



 

     

JUDETUL BUZAU                                                                     Aprobat, 
PRIMARIA MOVILA-BANULUI                                              Primar, 
C.F. 4234039                                                            Moise Dorin Romica 
TELEFON/FAX: 0238.796.601  
Nr.4242/24.08.2021 

 

REFERAT 

 Subsemnatul Ionita Alexandru Florin, secretar general  al  comunei 

Movila Banului , avand in vedere: 

- adresa primariei comunei Cozieni numarul 2149/17.08.2021 

- prevederile  art 502 lit.c , art.506  alin (1) lit.a si alin(2) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

Drept urmare propun  emiterea unei dispozitii a primarului  privind    

modificarea raportului de serviciu al doamnei Lazar Camelia în funcţia 
publică de executie de inspector, clasa I,  grad profesional superior din 

cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe si achizitii 

publice de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei  

Movila Banului, judetul Buzau prin transfer la cerere la primaria comunei 

Cozieni in cadrul compartimentului financiar contabil de la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului. 

 

 

Secretar general, 
Ionita Alexandru Florin 

 

 


