
      ROMANIA                                                    
JUDETUL GALATI 
COMUNA OANCEA   
       PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I A  nr. 61 
din 5  aprilie 2021 

 
privind: modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului a doamnei 
Sârbu Neculina consilier clasa I, grad profesional principal din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Oancea, județul Galați 
 
          Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin sentința civilă 
nr.65/2020; 
           Având in vedere referatul de specialitate inregistrat la nr.1001/02.04.2021 ; 
           Având în vedere adresa nr.8149/01.04.2021 a Agenției de Plăți și Intervenții pentru 
Agricultură – Centrul județean Galați ; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Oancea nr.23 din 29.06.2020 privind 
modificarea structurii organizatorice și a statelor de functii din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Oancea și serviciile publice locale ; 
          Având in vedere prevederile: 
             -  art.502 alin.(1) lit.c); art.506 alin.(1) lit.a), alin.(6) din OUG.nr. 57/2019 - privind 
Codul administrativ; 
            -  art.155 alin.5 lit.e din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificări și 
completări ulterioare; 
           In baza art.196 alin.1, lit.b din OUG.nr.57/2019 - privind Codul administrativ, cu 
modificări și completări ulterioare; 
 

D I S P U N E 
 
            Art.1 Incepând cu 05.04.2021 se modifică raportul de serviciu al dnei Sârbu Neculina 
având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Oancea, județul Galați prin transfer în interes de serviciu la 
Biroul Centrului local Tg.Bujor al APIA – Centrul județean Galați. 
           Art.2 La data transferului raportului de serviciu, dna Sârbu Neculina are îndatorirea să 
predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de 
serviciu, cu respectarea termenelor și procedurilor stabilite de instituție potrivit art.524 alin.1) 
din Codul administrativ. 
           Art.3 Prezenta dispoziție are caracter individual și poate fi atacată în termenul legal 
prevăzut de Legea nr.544/2004, legea contenciosului administrativ. 
          Art.4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de compartimentul resurse 
umane și financiar contabilitate. 
           Art.5  Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziție tuturor persoanelor 
și autorităților interesate. 
                        
                          PRIMAR, 
                                                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Victor Chiriloaie.                                                           Secretar general, 
                                                                                                               Elisabeta Dima. 
 


