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D I S P O Z I Ț I E 
privind  predarea – primirea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica, doamnei  Voinea Gabriela - Mădălina  

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil 

 

       Având în vedere : 
        - Dispozitia Primarului comunei Adunati nr.59 /18.05.2020 privind încetarea de drept a  raportului de 
serviciu  al doamnei Aldescu Rodica referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment Taxe, 
Impozite, Financiar, Contabil. 
        - referatul secretarului general al comunei Adunați, persoana cu atribuții delegate de  Resurse Umane, 
cu privire la predarea – primirea gestiunii de catre d-na Aldescu Rodica, doamnei  Voinea Gabriela - 
Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil 

       În baza prevederile legale:  

        - art.155 alin.1 lit.d și art.240  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

       -  H.G.R. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste; 

       În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziție : 

      Art.1.În data de 27.05.2020 se va efectua predarea - primirea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica, 
doamnei  Voinea Gabriela – Mădălina, având funcția publică inspector, clasa I, grad profesional principal în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, 
Contabil. 

      Art.2.Predarea – primirea gestiunii între d-na Aldescu Rodica și doamna  Voinea Gabriela – Mădălina   
se va face în prezenta d-nei Paraschiv Ileana - Cristina , inspector  în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil 

      Art.3.Prezenta dispoziție va fi difuzată conform prevederilor legale.  
 

  P R I M A R,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 
  OCTAVIAN   NEGOTEI     SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                   PETRUȚA TERMENTU    

ADUNAȚI, 24.05.2020 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA   ADUNATI 
SECRETAR GENERAL  
NR. 2014  din  20.05.2020     
                                                           

R E F E R A T 
 

privind  predarea – primirea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica, doamnei  Voinea Gabriela - Mădălina  
inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil 
 

 
 
          Având în vedere prevederile : 
           - art.1, art.2 alin.3 din H.G.R. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor 
socialiste. 
           - Dispozitiei Primarului comunei Adunați nr. 59 /18.05.2020 privind încetarea de drept a  raportului 
de serviciu  al doamnei Aldescu Rodica referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment Taxe, 
Impozite, Financiar, Contabil. 
           

                                                                PROPUN : 

 
        - emiterea unei dispoziții privind privind  predarea – primirea gestiunii de catre d-na Aldescu Rodica 
care îi incetează raportul de serviciu începând cu data de 01.06.2020, doamnei  Voinea Gabriela - 
Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adunați - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil, persoana care va fi desemnată ca 
gestionar al bunurilor materiale și a mijloacelor bănesti aflate în patrimoniul comunei Adunați, județul 
Prahova.  
        Față de cele mentionate, vă rugăm să analizați și să dispuneti. 

 
                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI/PERSOANA CU ATRIBUTII RESURSE UMANE 
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