
 
 

                                                                D I S P O Z I Ţ I E 

privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei NIȚĂ IULIANA, inspector, 

clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Serviciului Financiar contabil al Primăriei 

comunei Bărcăneşti, județul Prahova 

 

              Având în vedere : 

- Cererea nr.19508 din 31.08.2022 a d-nei NIȚĂ IULIANA, inspector clasa I, grad profesional principal, 

gradaţia 5 , în cadrul Serviciului Financiar contabil al Primăriei comunei Bărcăneşti prin care solicită 

încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru incapacitate temporară de muncă și reluarea 

activităţii, începând cu 01.09.2022; 

-Referatul nr.19526/01.09.2022 întocmit de Compartimentul Resurse umane privind încetarea 

suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei NIȚĂ IULIANA, inspector, clasa I, grad 

profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Serviciului Financiar contabil al Primăriei comunei Bărcăneşti, 

județul Prahova începând cu data de 01.09.2022;  

 În conformitate cu prevederile : 

-Art. 513 alin.(1) lit.i) şi alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-Art.191 alin.(2) lit.b) , art.528 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

             În  temeiul prevederilor art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                            Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova emite prezenta DISPOZIŢIE. 

 

  Art.1. Începând cu data de  01.09.2022  încetează suspendarea de drept a raportului de serviciu 

al doamnei NIȚĂ IULIANA, CNP , 2770607293111, aceasta reluându-şi activitatea în funcţia publică 

de execuţie de  inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Serviciului 

Financiar-Contabil al Primăriei comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, cu un salariu de bază lunar de 

6.442 lei, la care se adaugă proporţional cu timpul efectiv lucrat, indemnizaţie de hrană în cuantum de 

347 lei brut lunar.  

             Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

                                                                      P R I M A R, 

                                                                      ....................... 

                                                                            Gheorghe DIMA                       Contrasemnează :     

                                                                                                                        p. Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           ........................              

Bărcăneşti, 01.09.2022                                                                                 Carmen-Mihaela DUMITRU 
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M.O./M.O./4 expl. 
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