
R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

DISPOZITIA NR. 301 / 29.08.2022 

  privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Pitiche Emil din functia 

publica de executie de consilier, grad profesional superior in cadrul compartimentului 

Contabilitate si Resurse Umane ca urmare a incetarii mentinerii in functia publica 

detinuta de maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare 

 
    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;  
    Avand in vedere referatul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane,  inregistrat la 
nr.4661/29.08.2022, prin care se solicita incetarea de drept a raportului de serviciu al 
domnului Pitiche Emil din functia publica de executie de consilier, grad profesional superior 
in cadrul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane ca urmare a incetarii mentinerii in 
functia publica detinuta de maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, in 
conformitate cu prevederile art.516, lit.a, art.517, alin.2, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Dispozitia nr.226/2019, 
Dispozitia nr.142/2020, Dispozitia nr.192/2021;   
    In temeiul 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 modificarile si 
completarile ulterioare: 

D I S P U N E : 

 

 Art.1. Incepand cu data de 28.08.2022 inceteaza de drept raportul de serviciu al domnului 
Pitiche Emil din functia publica de executie de consilier, grad profesional superior in cadrul 
compartimentului Contabilitate si Resurse Umane ca urmare a incetarii mentinerii in functia 
publica detinuta de maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare .  
Art.2. Functionarul public este obligat sa predea pe baza de proces-verbal asumat prin 
semnatura de ambele parti toata gestiunea actelor intocmite, documentele, precum si bunurile 
ce i-au fost puse la dispozitie in vederea realizarii atributiilor repartizate prin fisa postului, in 
termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea prezentei dispozitii. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane. 
Art.4. Impotriva prevederilor prezentei dispozitii domnul Pitiche Emil se poate adresa 
instantei de contencios administrativ si fiscal, conform Legii nr.554/2004 – Legea 
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.3. Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica prezenta dispoziţie 
persoanei nominalizate la art.1, ANFP Bucuresti, compartimentului Contabilitate si resurse 
Umane şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei.  
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