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DISPOZIŢIA NR.64 DATA 05.03.2022 

 

Privind menținerea în funcția publică de execuție pe o perioadă de un an, peste vărsta 

standard de pensionare, a doamnei Voiculescu Aurica 

 

 

Primarul comunei Augustibn, județul Brașov,  

Analizând: 

- referatul nr. 556 din 01.03.2022,  întocmitde dna Stoica Margareta, secretar general al 

comunei Augustin, privind menținerea în funcția publică de execuție de referent superior, a 

doamnei Voiculescu Aurica, la data  îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a 

stagiului minim de cotizare pentru pensionare; 

- cererea doamnei Voiculescu Aurica cu privire la menținerea în funcția publică de execuție 

de referent superior, peste vârsta standard de pensionare, înregistrată la Primăria comunei Augustin, 

cu nr. 555 din 28.02.2022; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 517 alin (1) și 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; 

  În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit. , b’’  din ORDONANTA DE URGENTA A 

GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 

    D I S P U N E: 

  

 Art.1 Se menține raportul de serviciu al doamnei Voiculescu Aurica, referent superior 

funcție publică de execuție, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Augustin, 

peste împlinirea vârstei standard de pensionare, în intervalul 06.03.2022 - 05.03.2023 inclusiv, prin 

prelungirea raportului de activitate. 

Art.2. Atribuțiile de serviciu și salariul de bază ale doamnei Voiculescu Aurica rămân 

neschimbate. 

Art. 3. 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.3. Prezenta dispoziţie se comunică Insitutiei Prefectului, pentru exerciatrea controlului 

de legalitate, Compartimentului Financiar-Contabil, responsabilului cu pagina de internet a 

primăriei locale, pentru asigurarea publicității. 

 

                                      PRIMAR                                                                  Contrasemneaza      

                         Porumb Sebastian Nicolae                                                P. Secretar General            

                                                                                                                          Stoica Margareta 
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