
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA NR.43 

privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Dedu Madalina 
Viorela avand functia de inspector in cadrul compartimentului de 
asistenta sociala si autoritate tutelara de la nivelul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Movila Banului, pe perioada 

cresterii copilului, pana la varsta de 2 ani 
 

Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
-cererea doamnei Dedu Madalina Viorela inspector in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,  inregistrata sub numarul 668/12.02.2021 prin 
care solicita suspendarea raorturilor de serviciu pe durata cresterii copilului 
pana la varsta de 2 ani. 
-referatul secretarului general al comunei Movila Banului inregistrat sub 
numarul 669/12.02.2021 
-prevederile art.514, alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
-prevederile art.7 alin(1) si alin.(2) din H.G nr.52/2011 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind 
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile art.2 alin.(1) si art.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea 
copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Incepand cu data de 15.02.2021 se suspenda raporturile de serviciu 
ale doamnei Dedu Madalina Viorela, avand functia de inspector in cadrul 
compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara de la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, pe perioada 
cresterii copilului, pana la varsta de 2 ani. 
Art.2 Pe perioada suspendarii raportului de serviciu, postul aferent functiei 
publice se rezerva, iar ocuparea acestuia se face pe perioada determinata. 
Art.3 Pe perioada suspendarii, raporturilor de serviciu ale functionarului 
public nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul 
functionarului public. 
Art.4 Perioada in care functionarului public de executie ii sunt suspendate 
raporturile de serviciu constituie vechime in gradul profesional al functiei 
publice de executie pe care functionarul public o detine. 
Art.5 Impotriva masurilor dispuse in prezenta dispozitie va puteti adresa 
instantei de contencios administrativ, in conditiile Legii nr.544/2004 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 



 
 
 
 
Art.6 Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul 
financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice de la nivelul primariei 
Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.7 Prezenta dispozitie se va transmite catre Institutia Prefectului – 
judetul Buzau, in vederea exercitarii controlului de legalitate, si tuturor 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 
Movila Banului, 12.02.2021 
 
 
Primar,                                                                        Contrasemneaza, 
Moise Dorin Romica                                                    Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


