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D I S P O Z I T I A NR. 677  / 14.12.2021 

privind incetarea suspendarii, reluarea activitatii si încetarea de drept a raportului de 
serviciu prin acordul partilor al  doamnei  Sotorog Mihaela, din funcţia publica de 

executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 1 în cadrul 
Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gângiova, 

judeţul Dolj  
 

   
     Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea;        
     Având în vedere referatul secretarului general al comunei Gângiova, inregistrat la 
nr.5823/14.12.2021, Acord nr.5763/10.12.2021 prin care doamna Sotorog Mihaela solicita 
incetarea suspendarii, reluarea activitatii si incetarea raportului de serviciu prin acordul 
partilor incepând cu data de 17.12.2021, in conformitate cu prevederile art.445, alin.4, 
art.514, art.516, lit.b, art.527, alin.1, art.528, si art.533 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, dispozitia nr.174/05.10.2020 ; 
     În temeiul art.155, alin.5, lit.e, art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, 
art.240, alin.1 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 
Art.1.Se constata incetarea suspendarii pentru doamna Sotorog Mihaela si reluarea activitatii 
pe funcţia publică de  execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova, judeţul Dolj, in temeiul 
art.514 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, incepand cu data de 17.12.2021. 
Art.2.Începând cu data de 17.12.2021, încetează de drept raportul de serviciu prin acordul 
partilor al doamnei Sotorog Mihaela, având funcţia publică de  execuţie de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, gradaţia 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gângiova, judeţul Dolj, in temeiul art.516, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.3.La încetarea raportului de serviciu doamna Sotorog Mihaela are îndatorirea să predea 
lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, 
precum şi obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi de interese , în condiţiile legii. 
Art.4.Secretarul general al comunei Gângiova, judeţul Dolj şi compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova, judeţul 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
Art.5.Prezenta dispozitie se va comunica  Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, 
compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, doamnei Sotorog Mihaela  si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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