
 

   

COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU 

PRIMAR 

Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333 

    www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
      

DISPOZITIE 
Privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în 

interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică 
de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, 
clasa I, în cadrul Compartimentului  financiar-contabil, impozite si 
taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

Primarul Comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
Având în vedere:  
 Adresa nr.4784/22.07.2021 a Primăriei Comunei Pârscov; 
 Adresa nr.1973/29.07.2021 prin care Primăria Comunei Bozioru 

comunică că a luat act de transferul funcţionarului public Dinu Ionuţ 
şi îşi exprimă acordul  pentru transferul în interes de serviciu al 
acestuia; 
 Acordul domnului Dinu Ionuţ cu privire la transferul în interesul 

serviciului , în funcţia publică de consilier, grad profesional asistent, 
clasa I din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Pârscov, judeţul Buzău, cu respectarea prevederilor art.502 şi art.506 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 01.08.2021; 
 Prevederile art.32 alin. (1) şi (2) din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Art.502 lit.c) coroborat cu art.506 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
DISPUNE: 

 
 ART. 1 .Începând cu data de 01.08.2021 se modifică raportul  

de serviciu al domnului Dinu Ionuţ, având funcţia publică de execuţie 
de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 
0,  din Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe locale, 
achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău, prin transfer în interesul 

http://www.comunabozioru.ro/


serviciului la  
 
Primăria Comunei Pârscov, în funcţia publică de execuţie – 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pârscov, judeţul Buzău. 

ART. 2. Prezenta Dispozitie are caracter individual si poate fi 
atacată în termenul legal prevăzut de către Legea nr.544/2004 , Legea 
Contenciosului administrativ .    

      Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
încredinţează Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe 
locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău. 

ART. 3 . Secretarul general al U.A.T. Bozioru va comunica 
prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 
BOZIORU 
Nr.97/30.07.2021 

 
         PRIMAR, 
 GRIGORE VALENTIN                                                       
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                        
    ……………………….  SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                               OPREA MIRELA 
  

                                                                     ………………………… 
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 Aprob, 
                                                                                 Primar 
 
                                                                               ………………. 

 
 

REFERAT 
Privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în 

interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică 
de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, 
clasa I, în cadrul Compartimentului  financiar-contabil, impozite si 
taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

 

Având în vedere prevederile legale: 
 Adresa nr.4784/22.07.2021 a Primăriei Comunei Pârscov; 
 Adresa nr.1973/29.07.2021 prin care Primăria Comunei Bozioru 

comunică că a luat act de transferul funcţionarului public Dinu Ionuţ 
şi îşi exprimă acordul  pentru transferul în interes de serviciu al 
acestuia; 
 Acordul domnului Dinu Ionuţ cu privire la transferul în interesul 

serviciului , în funcţia publică de consilier, grad profesional asistent, 
clasa I din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Pârscov, judeţul Buzău, cu respectarea prevederilor art.502 şi art.506 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 01.08.2021; 
 Prevederile art.32 alin. (1) şi (2) din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Art.502 lit.c) coroborat cu art.506 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
        Plecând de la prevederile     legale       expuse mai sus,  vă 

informez despre necesitatea emiterii unei dispozitii privind    modifică 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


raportul  de serviciu al domnului Dinu Ionuţ, având funcţia publică de 
execuţie de  

 
consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 0,  
din Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe locale, achiziţii 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău, prin transfer în interesul serviciului la 
Primăria  
Comunei Pârscov, în funcţia publică de execuţie – consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Pârscov, judeţul Buzău. 

                                              
                                               
 

REFERENT RESURSE UMANE 
BUDUIANU LILIANA 

 
        ………………….. 


