
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190 
www.zabola.ro  

 

 

 

privind menținerea în funcț
vârsta standard de pensionare

Compartimentului de 
 
 

Primarul comunei Zăbala, jude
Având în vedere Referatul cu nr.

privind menținerea în funcția publică
peste vârsta standard de pensionare a
Compartimentului de asistență social
condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare

- cererea doamnei Furtună Silvia, referent 
execuție de referent, peste vârsta standard de pensionare,
sub nr. 7900 / 28.12.2020, 

Având în vedere prevederile :
- art. 517 alin. (1) lit. d şi alin. (

Administrativ, 
              -art. 53 și anexei nr.5 din Legea 
cu modificările și completările ulterioare,
             -În temeiul art.196, alin (1), lit “b”din Ordonan
Administrativ,  

 

 
Art. 1.  Constat îndeplinirea condi

Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ, respectiv a condi
stagiului minim de cotizare pentru pensionare, 
Silvia referent în cadrul Primăriei comunei Z

Art.2 . Aprob, în conformitate cu prevederile art.517 alin.(2) din Ordonan
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, men
cadrul Compartimentului de Asisten
zile, peste vârsta standard de pensionare a doamnei Furtun
anul 2020. 

Art. 3.  Atribuțiile de serviciu 
neschimbate. 
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Dispoziţia nr.1/2021 

inerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de 7  luni de zile, peste 
vârsta standard de pensionare al dnei.Furtună Silvia referent în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelar

ăbala, județul Covasna, 
cu nr.7946/30.12.2020 al Compartimentului Resurse Umane 

ția publică de execuție de referent, pe o perioadă de 7
peste vârsta standard de pensionare al doamnei Furtună Silvia, referent în cadrul 

socială și autoritate tutelară, la data îndeplinirii cumulative a 
și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare,
ă Silvia, referent , cu privire la menținerea în func

, peste vârsta standard de pensionare, înregistrată la Primăria comunei Z

prevederile : 
şi alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019

din Legea nr .263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
ulterioare, 

temeiul art.196, alin (1), lit “b”din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

D I S P U N E 

Constat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.517 alin (1) lit.d. din Ordonan
019, privind Codul Administrativ, respectiv a condițiilor de vârst

stagiului minim de cotizare pentru pensionare, începând cu 04.01.2020, de către doamna Furtun
ăriei comunei Zăbala, județul Covasna. 

Aprob, în conformitate cu prevederile art.517 alin.(2) din Ordonan
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, menținerea în funcția publică de execuț
cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, pe o peri
zile, peste vârsta standard de pensionare a doamnei Furtună Silvia, începând cu luna septembrie 

iile de serviciu și salariul de bază ale doamnei Furtună

@yahoo.com Pagină web: 
 

luni de zile, peste 
referent în cadrul 

i Autoritate Tutelară 

Compartimentului Resurse Umane 
ă de 7 luni de zile, 

 Silvia, referent în cadrul 
la data îndeplinirii cumulative a 

pentru pensionare, 
ținerea în funcția publică de 

ăria comunei Zăbala 

ță nr.57/2019 privind Codul 

istemul unitar de pensii publice, 

57/2019 privind Codul 

zute de art.517 alin (1) lit.d. din Ordonanța de 
iilor de vârstă standard și a 

ătre doamna Furtună 

Aprob, în conformitate cu prevederile art.517 alin.(2) din Ordonanța de Urgență 
ă de execuție de referent în 
pe o perioadă de 7 luni de 

 Silvia, începând cu luna septembrie 

 ale doamnei Furtună Silvia rămân 
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Art.  4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile și în termenele prevăzute de 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu completările și modificările ulterioare . 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Compartimentul 
financiar-contabil, impozite şi taxe și compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Zăbala. 

 
 

 
Zăbala, la 04  ianuarie 2021 

 

      PRIMAR,                      CONTRASEMNEAZĂ, 
              Fejér Levente                Secretar General UAT, 

                Barabás Réka 
 
 
 
 
 
 

Difuzarea: -  

- 1 ex. la Instituţia Prefectului  jud.Covasna 

- 1 ex. la dosar cu dispoziţii   

- 1 ex. Persoana mentionată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: primzabala@yahoo.com Pagină web: 
www.zabola.ro   

 

Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:7946/30.12.2020 
 
                                              
 
 
 
 

Referat 
 

privind menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de 7 luni de zile, peste 
vârsta standard de pensionare al dnei.  Furtună Silvia referent în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară 
 

 
Având în vedere art. 53 și anexei nr.5 din Legea nr .263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și cererea doamnei Furtună Silvia, 
referent în cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, cu privire la 
menținerea în funcția publică de execuție de referent, peste vârsta standard de 
pensionare,înregistrată la Primăria comunei Zăbala sub nr.7900/28.12.2020, 
         Consider că este necesar emiterea unei dispoziții de acest gen. 

 
 
 

Zăbala 30.12.2020 
 
 
 
 
 
 

Referent 
Hejja Eniko 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


