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DISPOZIŢIA NR. 212 

 
PRIVITOR LA: încetarea suspendării raportului de serviciu și 

reluarea activității a doamnei Brabete Elena având 
funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, gradația 5 pe perioada campaniei 
electorale privind alegerea autorităților publice locale din 
27.09.2020 

 
Constantin Dumitru – viceprimar cu atribuții de primar a comunei Roşiile, 

judeţul Vâlcea; 
        Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4768/24.09.2020 prin care 
secretarul general UAT Roșiile, județul Vâlcea propune încetarea suspendării 
raportului de serviciu din calitatea de funcționar public și reluarea activității a 
doamnei Brabete Elena având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, gradația 5 pe perioada campaniei electorale privind 
alegerea autorităților publice locale din 27.09.2020, având la bază cererea 
doamnei Brabete Elena înregistrată sub nr. 4385/04.09.2020 prin care solicită 
reluarea cativității; 
 Dispoziția nr. 174/24.08.2020 privind suspendarea raportului de serviciu a 
doamnei Brabete Elena având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, gradația 5 pe perioada campaniei electorale privind 
alegerea autorităților publice locale din 27.09.2020, respectiv perioada 
28.08.2020-28.09.2020; 
 În conformitate cu prevederile art. 512 alin. (7), art. 514 alin. (1) lit. h),  
alin. (3), alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; L. 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. (d), alin. (5) lit. a), e), art. 196 alin (1) lit. 
b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, emit următoarea: 
  

DISPOZIŢIE 
 

 Art.1. Începând cu data de 28.09.2020 încetează suspendarea raportul de 
serviciu și realuarea activității, la cerere,  a doamnei Brabete Elena având funcția 
publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 5, 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea, 
compartimentul taxe și impozite locale, suspendare dispusă prin Dispoziția nr. 
174/24.08.2020. 
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 Art.2.  Cu data de 28.09.2020 doamna  Barbete Elena își reia activitatea 
pe postul aferent funcției publice deținute anterior suspendării, acela de funcție 
publică de execuție de  consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 5, 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea, 
compartimentul taxe și impozite locale. 
 Art. 3. Doamna Brabete Elena va avea un salariu brut garantat în plată și 
atribuțiile stabilite anterior periodei de suspendare. 
 Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile art. 37 din L. 
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.  
    Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, persoanelor responsabile cu punerea în executare şi 
doamnei Brabete Elena prin intermediul secretarului general UAT Roșiile. 
 Cu drept de contestație potrivit legii. 
 

Roşiile, 24.09.2020 
 

    P. primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
           Viceprimar,                                   Secretar general UAT Roșiile,  
    CONSTANTIN DUMITRU                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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