
CONSILIUL JT]DETEAN IALOMITA
PRBSEDINTE

DISPOZITIB
privind incetarea de drept a raportului de serviciu existent prin pensionare pentru

doamna Florea Marcela. in functia publica de executie de referent. clasa III.
grad profesional principal. gradatia 5. in cadrul Directiei Coordonare

Organizare. Centrul de Informatii pentru Cetateni-
Compartiment pentru Informatii si Relatii Publice

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita,
Avand in vedere:
-cererea inregistrata sub nr. 10l/06.01.2011 prin care doamna Florea Marcela

solicita pensionarea, incepand cu data de 01.02..2011, data la care indeplineste
cumulativ conditiile de varsta standard si a stagiu minim de cotizare pentru pensionare;

-prevederile art. 98 alin. (1) lit. < d > din legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii rr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
-prevederile art. 104 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata, cu

modifi carile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215DA01 a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Agf.f-Incepand cu data de 0I.02.2011 inceteaza de drept raportul de serviciu
existent prin indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare al doamnei Florea Marcela, in functia publica de execufie
de referent, clasa III, grad profesional principal, gradatia 5, in cadrul Directiei
Coordonare Organizare, Centrul de Informatii pentru Cetateni-Compartiment pentru
Informatii si Relatii Publice.

Art.2-La incetarea raportului de serviciu doamna Florea Marcela are indatorirea
sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor
de serviciu, precum si obligatia depunerii declaratiei de avere si de interese, in conditiile
legii.

Art.3- Prezenta dispozifie va fi adusd la cunoqtinld doamnei Florea Marcela pdnd
la data de 31.01.2011.

Art.A-Prezenta dispozitie va fi adusa la indeplinire de Directia Coordonare
Organizare si Direcfia Buget Finanle si comunicata Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici Publici in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.

PRESEDINTE.

Avizat pentru legalitate


