
 

 

de modificare a Dispoziției nr.86/2021 
limitei de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtun

Asisten

Primarul comunei Zăbala, jude
 Având în vedere referatul nr.
de serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârst
în cadrul Compartimentului de Asisten
privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârst
doamnei Furtună Silvia referent în cadrul Compartimentului de Asisten
Tutelară 
 Având în vedere prevederile:
- art. 517 alin. (1) lit. d şi alin. (2) din Ordonan
Administrativ, 
  -art. 53 și anexei nr.5 din Lege
modificările și completările ulterioare,
 În baza prevederilor art. 142 
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”
Administrativ. 
 

 Art.1. Prevederile Art.1 din cuprinsul Dispozi
serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârst
cadrul Compartimentului de Asisten
după cum urmează: 
”  Art.1 . Se încetează  raportul de serviciu, pentru îndeplinirea limitei de vârst
pensionare, al doamnei Furtună Silvia referent clasa II
Compartimentului de Asistență Social
 Art.2. Celelalte articole din dispozi
pentru îndeplinirea limitei de vârstă
Compartimentului de Asistență Socială
  
 23.09..2021 
 

PRIMAR,     
      Fejér Levente       

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

DISPOZIŢIA NR.111/2021 

ției nr.86/2021 privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea 
 pentru pensionare a doamnei Furtună Silvia referent în cadrul Compartimentului de 

Asistență Socială și Autoritate Tutelară 
  

ăbala, județul Covasna, 
nr.4328/05.07.2021 D-nei Héjja Enikő privind încetarea raportului 

de serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtun
în cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară și Dispozi
privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârstă pentru pensionare a 

ilvia referent în cadrul Compartimentului de Asistență Social

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

i anexei nr.5 din Legea  nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
rile ulterioare, 

 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”  din OUG 57/2019 privind Codul 

DISPUNE 
 

Prevederile Art.1 din cuprinsul Dispoziției nr.86/2021 privind încetarea raportului de 
serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtună

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, se modifică

  raportul de serviciu, pentru îndeplinirea limitei de vârst
ă Silvia referent clasa III, grad profesional superior, din cadrul 

ță Socială și Autoritate Tutelară, începând cu data de 01.07.2021”
Celelalte articole din dispoziția nr.86/2021 privind încetarea raportului de serviciu 

de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtună Silvia referent în cadrul 
ță Socială și Autoritate Tutelară, rămân neschimbate.

    CONTRASEMNEAZ
                SECRETAR GENER

        Barabás Rék

privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea 
Compartimentului de 

privind încetarea raportului 
ensionare a doamnei Furtună Silvia referent 

și Dispoziția nr.86/2021 
privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea limitei de vârstă pentru pensionare a 

ță Socială și Autoritate 

ță nr.57/2019 privind Codul 

.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  
57/2019 privind Codul 

privind încetarea raportului de 
 pentru pensionare a doamnei Furtună Silvia referent în 

, se modifică și se completează, 

  raportul de serviciu, pentru îndeplinirea limitei de vârstă pentru 
I, grad profesional superior, din cadrul 

, începând cu data de 01.07.2021” 
privind încetarea raportului de serviciu 

ă Silvia referent în cadrul 
mân neschimbate. 

CONTRASEMNEAZ Ă, 
SECRETAR GENERAL UAT 

Barabás Réka 



 
Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:5784/23.09.2021 
 
                                              
 
 

Referat 
 

Privind modificarea Dispoziției nr.86/2021 privind încetarea raportului de serviciu pentru 
îndeplinirea limitei de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtună Silvia referent în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară 
  

 
 
 Având în vedere prevederile art. 517 alin. (1) lit. d şi alin. (2) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art. 53 și anexei nr.5 din Legea nr .263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și faprtul că din 
cuprinsul art.1 al Dispoziției nr.86/2021 privind încetarea raportului de serviciu pentru îndeplinirea 
limitei de vârstă pentru pensionare a doamnei Furtună Silvia referent în cadrul Compartimentului de 
Asistență Socială și Autoritate Tutelară, lipsește clasa și gradul profesional al doamnei Furtună 
Silvia, propun modificarea Dispoziției nr.86/2021. 
 
 

Zăbala 23.09.2021 

 

 

 

                                                                            Referent 
                                                                          Hejja Eniko 

 
 

 


