
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURICI 
PRIMAR 

Dispoziţia nr. 423 din data de 17.12.2019, 
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Nicola Alexandru, 

inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia IV in cadrul 
Primăriei comunei 

Licurici, prin transfer in interesul serviciului la Primăria comunei Crwţ  

Domnul Primar Drăgulescu Liviu Doru, primar al comunei Licurici, 
judeţul Gorj, având in vedere: 

1) adresa nr. 6671/06.12.2019, emisă  de Primăria comunei Cruşeţ, şi 
inregistrată  la secretariatul Primăriei Licurici sub nr. 7390/06.12.2019, 
adresă  prin care se propune transferul domnului Nicola Alexandru, 
incepand cu data de 16.12.2019; 

2) adresa nr. 7390 din 11.12.2019, emisă  de Primăria comunei Licurici, prin 
care se manifestă  disponibilitatea pentru efectuarea transferului domnului 
Nicola Alexandru, incepand cu data de 19.12.2019; 

3) acordul scris al domnului Primar Drăgulescu Liviu Doru, inregistrat sub 
nr. 7579 din 17.12.2019; 

4) prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică  
legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

5) prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul 
administrativ; 

6) prevederile art. 502 alin. (1) lit. c) şi art. 506 alin. (1) lit, a), alin. (2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 

197, art. 198 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin. (1) lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

DISPUNE:  

Art. 1. incepand cu data de 19.12.2019 se modifică  raportul de serviciu 
al domnului Nicola Alexandru, prin transfer in interesul serviciului din 
funcţia publică  de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia IV, la 
Compartimentul Financiar-Contabil Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice 
in cadrul Primăriei comunei Licurici, in funcţia publică  de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, la Compartimntul Administraţie Publică, 
Juridic, Urbanism 0 Agricultură  
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Art. 2. Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată  in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire i punerea in aplicare a prevederilor 
prezentei dispoziţii, se incredinţează  Compartimentul Financiar-Contabil 
Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice şi responsabilul cu gestionarea 
resurselor umane la nivelul instituţiei. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică  persoanei nominalizate in 
dispoziţie, responsabilului cu resursele umane din cadrul Primăriei comunei 
Licurici, Primăriei comunei Cruşeţ, Instituţiei Prefectului judeţului Gorj — 
Serviciul verificarea legalităţii actelor, aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ - şi se aduce la cunostinţă  publică  prin afişarea la 
primărie, in spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Contrasemnează, 
Secretar general, 
Stroe Ion Marius 
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