
ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

 
 DISPOZITIA NR. 370 / 14.11.2022 

privind menținerea doamnei DRAGOMIR ZAHARIA în  funcţia publică  
de referent, clasa III, grad profesional superior, peste vârsta  

standard de pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022 
          
 
      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 nr.6975/14.11.2022 întocmit de compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane, prin care se propune menținerea doamnei Dragomir Zaharia în funcţia 
publică deținută, de referent, clasa III, grad profesional superior, peste vârsta standard de 
pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022,  pe o perioadă de 1 an, in conformitate cu 
prevederile art.517, alin.2, cererea doamnei Dragomir Zaharia înregistrată sub 
nr.4424/22.08.2022 aprobată de către Primarul comunei Gângiova, județul Dolj, HCL 
nr.32/27.09.2022, Dispozitia nr.335/03.10.2022; 
      In temeiul  art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 
ART.1.(1) Începând cu data de 16.11.2022 doamna Dragomir Zaharia se menține în 
funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5 in cadrul 
Compartimentului Impozite si Taxe Locale, cu aprobarea conducătorului instituției, ca 
urmare a solicitării formulate înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă 
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

(2) Drepturile salariale de care beneficiază rămân cele stabilite anterior. 
ART.2.Doamna Dragomir Zaharia se menține în funcția publică deținută, până la data de 
16.11.2023, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu, maximum 3 ani 
peste vârsta standard de pensionare. 
ART.3. Prezenta dispozitie se comunică ANFP Bucuresti, Institutiei Prefectului-Judetul 
Dolj, doamnei Dragomir Zaharia, Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane si va fi 
afisata pe site-ul institutiei. 
 
 
                 PRIMAR,                                                Contrasemneaza pentru legalitate, 
        PREDA CRISTACHE                                           SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA 
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 DISPOZITIA NR.  / 14.11.2022 
privind menținerea doamnei DRAGOMIR ZAHARIA în  funcţia publică  

de referent, clasa III, grad profesional superior, peste vârsta  
standard de pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022 

          
 
      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 nr.6975/14.11.2022 întocmit de compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane, prin care se propune menținerea doamnei Dragomir Zaharia în funcţia 
publică deținută, de referent, clasa III, grad profesional superior, peste vârsta standard de 
pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022,  pe o perioadă de 1 an, in conformitate cu 
prevederile art.517, alin.2, cererea doamnei Dragomir Zaharia înregistrată sub 
nr.4424/22.08.2022 aprobată de către Primarul comunei Gângiova, județul Dolj, HCL 
nr.32/27.09.2022, Dispozitia nr.335/03.10.2022 ; 
      In temeiul  art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 
ART.1.(1) Începând cu data de 16.11.2022 doamna Dragomir Zaharia se menține în 
funcția publică de referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5 in cadrul 
Compartimentului Impozite si Taxe Locale, cu aprobarea conducătorului instituției, ca 
urmare a solicitării formulate înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă 
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. 

(2) Drepturile salariale de care beneficiază rămân cele stabilite anterior. 
ART.2.Doamna Dragomir Zaharia se menține în funcția publică deținută, până la data de 
16.11.2023, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu, maximum 3 ani 
peste vârsta standard de pensionare. 
ART.3. Prezenta dispozitie se comunică ANFP Bucuresti, Institutiei Prefectului-Judetul 
Dolj, doamnei Dragomir Zaharia, Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane si va fi 
afisata pe site-ul institutiei. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. …........ /2022  

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

1 2 3 
Semnarea dispoziției1) …………..….2022  
Comunicarea către prefectul județului2) ………..…….2022  
Aducerea la cunoștință publică3+4) ………………2022  
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual3+4) 

………………2022 
 

Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte 
juridice6), după caz 

………………2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 

exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 

zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general 

al comunei.”; 
4)

 art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 
în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 
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REFERAT 
privind menținerea doamnei DRAGOMIR ZAHARIA în   

funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior,  
peste vârsta standard de pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022 

  
 
 
 
Având in vedere  prevederile art.517, alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, functionarii publici pot fi menţinuți în funcţia publică deţinută maximum 3 ani 
peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu. 

În baza acestei prevederi, doamna Dragomir Zaharia a formulat cererea de menținere 
în activitate cu nr.4424/22.08.2022 pentru inca 1 an si anume, pana la data de 16 noiembrie 
2023. Cererea a fost aprobată de catre Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj. Prin HCL 
nr.32/2022 si Dispozitia nr.335/03.10.2022 doamna Dragomir Zaharia a fost mutata definitiv 
la compartimentul Impozite si Taxe Locale. 

Potrivit prevederilor  art.52 si art.53 al Legii nr.263/2010 privind sistemul public de 
pensii, actualizata,  doamna Dragomir Zaharia a implinit varsta standard  de pensionare  la 
data de 16 noiembrie 2021  si  conform art.517, alin (1) lit d) raportul de serviciu încetează de 
drept, cu exceptia situației in care funcționarul public a solicitat mentinerea în activitate, 
conform prevederilor mai sus citate. 

Față de cele prezentate, propun emiterea dispozitiei pentru menținerea doamnei 
DRAGOMIR ZAHARIA în  funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior, 
peste vârsta standard de pensionare, începând cu data de 16 noiembrie 2022. 
 

  
 

 Compartiment Contabilitate si Resurse Umane, 
Consilier Dimulescu Marina Genoveva 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                        APROB, 
                                                                        PRIMAR 

                                                                          PREDA CRISTACHE 
 
 
 
 
 
 
 

Domnule Primar, 
 
 

    Subsemnata Dragomir Zaharia, avand functia publica de referent, clasa III, 
grad profesional superior, in cadrul compartimentului Contabilitate si Resurse 
Umane, va rog sa-mi aprobati prezenta cerere prin care solicit menţinerea în 
funcţia publică deţinută peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea 
prelungirii anuale a raportului de serviciu, incepand cu data de 16.11.2022, 
conform prevederile art.517, alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
               Data,                                                             Semnatura, 
          22.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 

Domnului Primar al comunei Gângiova 


