
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA RACOVITENI 

 
      PRIMAR 

 

        DISPOZITIA NR.  3  din 20.01.2021 

 

         Privind delegarea cu caracter temporar fara remunerare,a domnului Suditu 

Marcel-Cornel,sofer,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Racoviteni,sa lucreze pe autogunoiera ce apartine serviciului Consiliul Local 

Racoviteni-Serviciul salubrizare,apa, canal,pana la ocuparea postului prin concurs 

 

 

  Primarul comunei Racoviteni,judetul Buzau, 

  Avand in vedere: 

-referatul compartimentului Resurse Umane inregistrat sub nr.101/21.01.2021 

-prevederile H.C.L. nr 30/31.07.2017  ,privind aprobarea numarului de personal,a 

numarului de functii publice,organigramei si statului de functii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 

-prevederile Legii nr.24/2000, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

-prevederile H.C.L .Racoviteni nr.  43 /25.09.2019;14/31.03.2020;25/26.06.2020 

In temeiul art.196 alin.(1),lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

  

 

                                                          DISPUNE: 

 

 

Art.1  (1)  Incepand cu data 01.01.2021 se deleaga cu character temporar,fara 

remunerare, domnul Suditu Marcel-Cornel, avand  functia de sofer ,din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau,sa lucreze pe 

autogunoiera ce apartine serviciului Consiliul Local Racoviteni-serviciul salubrizare, apa 

, canal si sa incaseze de la persoanele care au incheiat contractele de prestari servicii 

contravaloarea serviciului prestart , pana la ocuparea postuluiprin concurs; 

           (2) Atributiile de indeplinit sunt cele din fisa postului; 



Art.2   Prezenta dispozitie va fi comunicata domnului  Suditu Marcel-Cornel,in cel mult 

5 zile de la data comunicarii oficiale catre Prefect si poate di contestata in termen de 20 

zile calendaristice de la data primirii,in urmatoarele conditii: 

-contestatia se depune la sediul Primariei Racoviteni; 

-contestatia va fi solutionata de primarul comunei Racoviteni, in termen de 30zile 

lucratoare; 

-impotriva modului de solutionare a contestatiei, domnul   Suditu Marcel-Cornel  , se 

poate adresa instantei de contencios administrative sau, dupa caz,instantei judecatoresti 

competente potrivit legii, in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii 

solutionarii contestatiei; 

Art.3  Compartimentul financiar contabil si resurse umane va duce la indeplinire 

prevederile prezentei 

Art.4  Secretarul general al comunei Racoviteni va aduce la cunoştinţă persoanelor şi 

autorităţilor interesate –Institutia Prefectului-judetul  Buzau si se va aduce la cunostiinta 

publica prin afisare pe site-ul official al institutiei-www.racoviteni.ro 

 

 

 

 

 

 

 

                  PRIMAR,                       Contrasemnează, 
         Manu Vergilius-Luis                        Secretar general, 

     Ghioca Amalia-Cleopatra 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       REFERAT DE APROBARE 

 

 

         Privind delegarea cu character temporar fara remunerare,a domnului Suditu 

Marcel-Cornel,sofer,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Racoviteni,sa lucreze pe autogunoiera ce apartine serviciului Consiliul Local 

Racoviteni-Serviciul salubrizare,apa, canal,pana la ocuparea postului prin concurs 

 

 

       Incepand cu data de 26.06.2020, in baza H.C.L  nr 25 privind darea în administrare şi 

exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei  RACOVIŢENI, judeţul 

BUZĂU,serviciu aflat in subordinea Consiliului Local  al comunei Racoviteni. 

     Avand in vedere ca postul de conducator auto pe autogunoiera ce apartine serviciului 

Consiliul Local Racoviteni-serviciul salubrizare, apa, canal cat sic el de casier sunt 

vacante, este necesar ca domnul Suditu Marcel-Cornel, sa conduca  autogunoiera sis a 

incaseze pentru buna functionare a serviciului,pana la ocuparea posturilor vacante prin 

concurs 

       Fata de cele sus mentionate, propun emiterea unei dispozitii 

 

 

 

 

 

 Compartiment resurse umane 

                                                  Raileanu Daniela-Viorica 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 

Nr.  101/20.01.2021 


