
Primăria comunei Z
 Tel/Fax: 0267-375213, Email: 

Privind încetarea raportului de serviciu
funcția de execuție de referent de specialitate, gradul profesional superior, grada

aparatul de specialitate al primarului comunei Z
 
 Primarul comunei Zăbala, jude
 Având în vedere referatul 
raportului de serviciu prin demisie al domnului Fejér Sánd
referent de specialitate, gradul profesional superior, grada
primarului comunei Zăbala  
 Având în vedere cererea de de
 În baza prevederilor art. 516
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din Codul Administrativ
 În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin 
 

 
 Art.1 . Se încetează raportul d
execuție de referent de specialitate, gradul profesional superior, grada
specialitate al primarului comunei 
 Art.2. Prezenta dispoziție poate fi atacat
administrative nr.544/2004, cu modific

Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicat
Nationale a Funcționarilor Publici
 
 Zăbala, la 05.05.2021  
 
    PRIMAR, 
FEJÉR Levente    
                                                                                   
     
                                                       

 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

 
ria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190

Email: primzabala@yahoo.com , Pagină web: 
 

Dispoziţia nr. 59/2021 

 

de serviciu prin demisie al domnului Fejér Sánd
ie de referent de specialitate, gradul profesional superior, grada
aparatul de specialitate al primarului comunei Zăbala  

ăbala, judeţul Covasna  
Având în vedere referatul nr.3310/06.05.2021 D-nei Héjja Enikő 

raportului de serviciu prin demisie al domnului Fejér Sándor, având func
referent de specialitate, gradul profesional superior, gradația 3 din aparatul de specialitate al 

ere cererea de demisie a domnului Fejér Sándor nr.3275/05.05
În baza prevederilor art. 516  lit “e”  din Codul Administrativ 
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din Codul Administrativ
În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din Codul Administrativ

DISPUNE 

raportul de serviciu al al domnului Fejér Sándor, având func
ie de referent de specialitate, gradul profesional superior, gradația 3 din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Zăbala, începând cu data de 05.05.2021. 
ție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii c

544/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
ție va fi comunicată prin grija secretarului comunei Agen

ionarilor Publici. 

                                                                                      CONTRASEMNEAZ
                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                          BARABÁS Réka

ăbala 527190 
ă web: www.zabola.ro 

al domnului Fejér Sándor, având 
ie de referent de specialitate, gradul profesional superior, gradația 3 din 

 

 privind încetarea 
r, având funcția de execuție de 

ia 3 din aparatul de specialitate al 

3275/05.05.2021 

În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din Codul Administrativ 
(4)din Codul Administrativ 

r, având funcția de 
ția 3 din aparatul de 

 potrivit prevederilor Legii contenciosului 

ecretarului comunei Agenției 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL  

BARABÁS Réka 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

PRIMĂRIA COMUNEI Z ĂBALA 

 

 

 

NR.3310/05.05.2021 

 

 

REFERAT 

Privind încetarea raportului de serviciu prin demisie al domnului Fejér Sándor, având 

funcția de execuție de referent de specialitate, gradul profesional superior, gradația 3 din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Zăbala  

 

 Având în vedere cererea de demisie a domnului Fejér Sándor nr.3275/05.05.2021 

 Propun desfacerea raportului de serviciu al domnului Fejér Sándor având funcția de 

execuție de referent de specialitate, gradul profesional superior, gradația 3 din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Zăbala, începând cu data de 05.05.2021. 

 

 

Zăbala 05.05.2021 

 

 

 

                                                                            Referent 
                                                                          Héjja Enikő 


