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PRIMAR 
 

D I S P O Z I T I E 
Privind  încetarea  raportului de serviciu prin pensionare anticipată partială a doamnei 

Jurj Maria , funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin 

 
Primarul comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin; 
Având in vedere prevederile Deciziei privind acordarea pensiei anticipate 

partiala  nr. 328902/18.11.2019 a Casei Judeţene de Pensii Caraș Severin prin care se 
comunică emiterea deciziei de pensionare anticipata partiala  pentru doamna Jurj 
Maria; 

Având în vedere cererea nr. 1731/21.11.2019 a doamnei Jurj Maria consilier în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș 
Severin, prin care solicită încetarea raportului de serviciu , ca urmare a ieşirii la 
pensie pentru limită de vârstă , începand cu data de 18.11.2019; 

Având în vedere prevederile art. 52 şi 55 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice ; 

Având în vedere prevederile art. 56 alin 1 lit. ”c” din Legea nr. 53/2003- Codul 
muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Având in vedere prevederile art. 516 , art. 517 si art. 524 alin 1. din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 
       În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

D I S P U N E  : 
 
 

Art.1. – Începând cu data de 18.11.2019 ,  încetează raportul de serviciu ca 
urmare a deciziei de pensionare anticipată partiala a doamnei Jurj Maria , având 
funcţia publică de  execuţie de consilier , clasa de salarizare 1 , grad profesional 
superior , gradaţia 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin  . 

Art.2. -  La încetarea raportului de serviciu doamna Jurj Maria are îndatorirea 
să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării 
atribuţiilor de serviciu , precum şi obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi de 
interese , în condiţiile legii. Termen predare pe baza de proces verbal – 5 zile 
lucraroare de la data emiterii prezentei dispozitii. 



Art.3. – Secretarul general al comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin 
şi compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4. – Secretarul general al comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin, 
va comunica un exemplar din prezenta dispoziţie  doamnei Jurj Maria , 
compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici , precum şi  Instituţiei Prefectului judeţului Caraș Severin- Serviciul control 
legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
 

                                        Primar, 
                                                     Mihai  Vlădia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


