
R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 
 
 

D I S P O Z I T I E 

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a  

doamnei HUȘANU MĂDĂLINA , consilier / clasa I / gradul profesional asistent   

 în cadrul Compartimentului registru agricol, consultanță agricolă 

 

 Primarul comunei GIOSENI , judetul Bacău; 

 Având in vedere: 

 - referatul nr. RU / 21 din  26.05.2021, al compartimentului resurse – umane ;  

- cererea nr. 1453 din 25.05.2021 a dnei Hușanu Mădălina , consilier asistent  , prin care aduce la 

cunoștință că începând cu data de 24.05.2021 a intrat în concediu de maternitate, așa cum rezultă din 

certificatul medical seria CCMAO nr. 5368279;  

               - prevederile  art. 513 alin.(1) lit.g) , art. 531, art.534 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

                In temeiul  art.155 alin. (5) lit.e),  art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1),art.199 alin.(1)   din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

 

DISPUN: 

 

                Art.1.  Începând cu data de 24.05.2021 , se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu a 

doamnei HUȘANU MĂDĂLINA , consilier / clasa I / gradul profesional asistent   în cadrul Compartimentului 

registru agricol, consultanță agricolă,  în conformitate cu art. 513 alin.(1) lit.g) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

   Art.2. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ , cu modificările și competările ulterioare . 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Biroul contabilitate și 

compartimentul resurse – umane, care va comunica prezenta dispoziție Agentiei Nationale a Funcționarilor 

Publici București, conform art.534 din Codul administrativ . 

 Art.4. Prezenta dispoziție va fi comunicată Prefectului Județului Bacău, biroului și compartimentului 

precizate la art. 3, precum și doamnei Hușanu Mădălina.  

 

 

 PRIMAR, 
 BERNADIN TAMAȘ  
        Contrasemnează pentru legalitate  
        Secretar general comună,  
        Cristina Sandu  
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ROMÂNIA                                                                                                       APROB 
JUDEȚUL  BACĂU                                                                                        PRIMAR, 
UAT  GIOSENI         Bernadin Tamaș 
COMPARTIMENT RESURSE – UMANE                     
NR. RU/21   din 26.05.2021 

 
 

 
REFERAT 

 

 
 
 Luând în considerare   cererea nr. 1453 din 25.05.2021 a dnei Hușanu Mădălina , consilier 
asistent în cadrul Compartimentului registru agricol, consultanță agricolă   , prin care aduce la 
cunoștință că începând cu data de 24.05.2021 a intrat în concediu de maternitate, așa cum rezultă 
din certificatul medical seria CCMAO nr. 5368279 ;  
 În conformitate cu prevederile prevederile  art. 513 alin.(1) lit.g) , art. 531, art.534 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.155 alin. (5) lit.e),  art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2020 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

Vă rog să constatați  prin dispoziție scrisă, suspendarea de drept a raportului de serviciu a 

doamnei  HUȘANU MĂDĂLINA , consilier / clasa I / gradul profesional asistent   în cadrul 

Compartimentului registru agricol, consultanță agricolă,  în conformitate cu art. 513 alin.(1) lit.g) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, conform prezentului proiect de  dispoziție.    

 

 
Consilier resurse – umane , 

 

Baltag Alina – Maria  
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