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DISPOZITIE 
Privind suspendarea raportului de serviciu dintre Primăria comunei 

 Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier debutant în aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
 Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

 Art.121 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; 
 Art.3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997; 
 Art.7 alin.(2) din Codul Civil; 
 Art.21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul  

şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată de Legea 
nr.132/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii Guvernului nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor; 
 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
 Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
    Examinând cererea  comunicată primarului comunei de către 

doamna Grigore Corina, înregistrată sub nr.2.547 din 17.09.2021, prin 
care solicită suspendarea raportului de serviciu, în vederea acordării 
concediului pentru creşterea copilului; 
    În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite 
următoarea, 

DISPOZIŢIE: 
         Art. 1. – (1) Se suspendă raportul de serviciu dintre Primăria 
comunei Bozioru şi doamna Grigore Corina, având funcţia publică de 
consilier, grad profesional debutant,  domiciliată în Municipiul Buzău, Bd.  
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Unirii bl.14 I et.5 ap.10, judeţul Buzău, identificată prin C.N.P. 
2910413100133, din iniţiativa sa, urmare a acordării concediului pentru 
creşterea copilului, începând cu data 20 septembrie 2021, până la 
împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 14 iulie 2023. 

  (2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu, postul aferent 
funcţiei publice se rezervă, iar ocuparea acestuia se face pe perioadă 
determinată. 

(3) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al doamnei Grigore 
Corina nu poate înceta şi nu poate fi modificat  decât din iniţiativa şi cu 
acordul acesteia. 

(4) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până 
la 2 ani  se consideră vechime în muncă şi în serviciu şi se are în vedere 
la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, conform art. 22 
alin .(2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010. 
      Art.2. – (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la data comunicării organului emitent; 
          (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se poate 
adresa  instanţei de  contencios - administrativ sau, după  caz,  instanţei 
 judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 
comunicarea soluţiei contestaţiei; 
       Art.3.  – Referentul cu atribuţii de resurse umane şi contabilul din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul 
Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  dispoziţii; 
       Art.4. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta: 
       - Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău; 
       - Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
       - Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe locale; 
       - Doamnei Grigore Corina; 
       - Prezenta se publică în Monitorul Oficial local al Comunei Bozioru, 
cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr.679/2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

       
  BOZIORU 
  Nr.117/17.09.2021 
 
 
                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
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REFERAT 
Privind suspendarea raportului de serviciu dintre Primăria comunei 
 Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier debutant, în aparatul 

de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 
 

     Domnule Primar, 
 
     Subsemnata Buduianu Liliana, referent superior în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului – cu atribuţii de asistenţă socială, având în 
vedere: 

 Art.121 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; 
 Art.3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997; 
 Art.7 alin.(2) din Codul Civil; 
 Art.21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul  

şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată de Legea 
nr.132/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii Guvernului nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor; 
 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
 Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
 

          Examinând cererea  comunicată primarului comunei de către 
doamna Grigore Corina, înregistrată sub nr.2.547 din 17.09.2021, prin 
care solicită suspendarea raportului de serviciu, în vederea acordării 
concediului pentru creşterea copilului,        

 



 
 
 
 

PROPUN: 
        
     Emiterea unei dispoziţii privind suspendarea raportului de serviciu 
dintre Primăria comunei Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier 
debutant în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău începând cu data de 20 septembrie 2021 până la 
împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 14 iulie 2023. 

Pe perioada suspendării raportului de serviciu, postul aferent funcţiei 
publice se rezervă, iar ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată. 

Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al doamnei Grigore 
Corina nu poate înceta şi nu poate fi modificat  decât din iniţiativa şi cu 
acordul acesteia. 
    Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani  se consideră vechime în muncă şi în serviciu şi se are în vedere la 
stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, conform art. 22 
alin .(2)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010. 
 
 

 
Întocmit,  

 
BUDUIANU Liliana 
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