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D I S P O Z I Ţ I E   

privind transferul la cerere al d-nei SECUIU MARIA, inspector clasa I, grad profesional asistent, 

gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Serviciul Public de Asistență Socială al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

       

           Având în vedere : 

-Adresa nr.22763/17.11.2022 a Primăriei comunei Blejoi , jud.Prahova, înregistrată la Primăria 

comunei Bărcăneşti cu nr.24888/17.11.2022, prin care se solicită transferul la cerere, al d-nei SECUIU 

MARIA, din funcţia publică de execuţie de inspector , clasa I, grad profesional asistent la 

Compartimentul Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova, în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent la Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Blejoi , jud.Prahova ; 

-Adresa nr.24927/18.11.2022 a Primăriei comunei Bărcăneşti prin care s-a transmis acordul 

conducătorului autorității publice cu privire la transferul la cerere al doamnei SECUIU MARIA, din 

funcţia publică de execuție inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului 

Serviciul Public de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector , clasa I, gradul profesional asistent 

la Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Blejoi , jud.Prahova, începând cu data de 02.12.2022; 

-Referatul nr.25407 din 23.11.2022 al Compartimentului Resurse Umane privind transferul la cerere al 

d-nei SECUIU MARIA,inspector clasa I,grad profesional asistent,gradaţia 5 în cadrul 

Compartimentului Serviciul Public de Asistență Socială al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  ; 

           În conformitate cu prevederile: 

-Art.502, alin.(1), lit.,,c”  şi art.506, alin.(1), lit.,,b” alin.(2), alin.(5) şi alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

-O.U.G. nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice 

prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art.364(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

-Art.524, alin (1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     

           În temeiul art.155, alin.5, lit.e)  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 D I S P O Z I Ţ I E. 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 
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     Art.1. Începând cu data de 02.12.2022 se aprobă transferul la cererea funcționarului public, 

cu aprobarea conducătorului autorității publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul 

public, precum și a conducătorului autorității publice în care își desfășoară activitatea funcționarul 

public, al d-nei SECUIU MARIA, CNP 2680827321391, din funcția publică de execuție inspector 

clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Serviciul Public de Asistență 

Socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, în funcţia 

publică de execuţie vacantă de inspector , clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia 5 , la 

Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Blejoi, jud.Prahova. 

            Art.2. Până la data de 29.11.2022 , la modificarea raportului de serviciu , d-na SECUIU 

MARIA are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării 

atribuţiilor de serviciu.            

            Art.3. Compartimentul Resurse Umane şi Secretarul general al comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova, va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate prezenta dispoziţie. 

 

 

                                                                       P R I M A R, 

 

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

                                                                Gheorghe DIMA 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Contrasemnează :     
                                                                                                                      p. Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

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

                                                                                                      Carmen-Mihaela DUMITRU, inspector 
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