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Av0nd in vedere:
Prevederile art. 517 alin. 2 din OUG nr. 5712019 privind Codul
modific6rile si completdrile ulterioare;
Prevederile art.56, alin (4) din Legea rc. 5312003 - Codul Muncii,
completarile ulterioare;
Referat w. 40343 I 09.12.2021.
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DISPOZITIE
pentru aprobarea Regulamentului privind mentinerea

funcf i onari lor pub lici/personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru, in funclia public6 /functia contractuald

de(inutd maximum 3 ani peste vdrsta standard de pensionare

Ec. MOREGA COSTEL - COSMIN, PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JUDETUL GORJ

administrativ, cu

cu modificarile si

in temeiul art. te6, alin (1), lit. b din 
"y3"1fi,r.1{?filr,if;,,X*.lCodul 

administrativ, cu modificirile

DISPUNE
Art.l. Se aprobd Regulamentul privind men{inerea func{ionarilor publici/personalului contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru in funcfia publici/contractuald definut6

maximum 3 ani peste v6rsta standard de pensionare, conform anexei care face parte integrant6 din

prezenta dispozilie.

Art.2. Prezentul Regulament privind menfinerea func{ionarilor publici/personalului contractual din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Motru in func{ia publicl/contractuald definutd

maximum 3 ani peste v6rsta standard de pensionare, va fi adus la cunogtinJs personalului din aparatul de

specialitate al Primarului Municipiului Motru prin intermediul compartimentului resurse umane gi va fi
afigat la sediul Primdriei Municipiului Motru qi pe site-ul www.primariamotru.ro.
Art.3. Prevederile prezentei dispozilii vor fi duse la indeplinire de Serviciul RUIPPC, Serviciul Buget,

Finante, Contabilitate gi secretariat pentru difuzare.
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Anexa la DispoziJia *..t.:.?/,{.::./ F,'.ZoZ /

privindmenlinereafunclionarilor public***ffr"1{#r#{". din cadrut aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motru, tnfunclia publicd/contractuald delinurd mwdmwn 3 ani peste vhrstu standard

de pensionare

Prezentul regulament are drept fundament prevederile art. 517 alin. (2) din Ordonanfa de
Urgen![ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare
si prevederile art. 56, alin. (4) din Legea 5312003 - Codul Muncii, cu modifictrrile qi complet[rile
ulterioare

Art. 1. ln vederea menfinerii in functia publicd peste vdrsta standard de pensionare, respectiv data
indeplinirii cumulative a condifiilor de vdrstd standard gi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, funcfionarul public va depune la registratura Primlriei Municipiului Motru o cerere
(modelul orientativ al cererii este prevIzut ln anexa prezentului regulament, dar se poate intocmi gi sub
altl fonnl), cu 2 luni inainte de data indeplinirii condiliilor prevdzrfie de legislafia in vigoare.
Art.2. In vederea menfinerii ln funcfia contractuald peste vdrsta standard de pensionare, respectiv data
indeplinirii cumulative a condiliilor de v6rst6 stadard gi ca stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, personalul contractual va depune la registratura PrimEriei Municipiului Motru o cerere
(modelul orientativ al cererii este prev[zut in anexa prezentului regulament, dar se poate intocmi gi sub
alti forml), cu 30 zile inainte de data indeplinirii condiliilor prevdzute de legislalia in vigoare.
Art. 3. In termen de 10 zile lucrdtoare de la inregistrarea cererii, sefii ierarhici vor intocmi un referat
privind mentinerea in functia publicd/contractualI a persoanei ln catnd.
Art. 4, Referatul privind menfinerea in functia publictr/contractuald lntocmit de sefii ierarhici va
conline, ln mod obligatoriu:

evaluarea performanfelor individuale ln ultimii 2 ant calendaristici;

raportului de serviciu;

Art 5. Pentru a putea fi aprobatl menlinerea ln activitate, funcfionarul public/personalul contractual
trebuie sI fi oblinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performanfelor individuale tn ultimii 2 ani
calendaristici.
Art 6. Dosarul care va conline cererea functionarului public / personalului contractual, referatul privind
menfinerea in activitate gi rapoartele de evaluare, va fi depus cu celeritate la secretariatul UAT
Municipiul Motru prin intermediul compartimentului resurse umane.
In termen de 5 zile lucr[toare de la depunerea dosarului, primarul municipiului Motru va analiza
dosarul gi va aproba sau va respinge cererea funcfionarului public/personalului contractual in catzd.
Lrt 7 , ( t ) Mentinerea in functia publicE/contractual6 se va putea face anual, pdnd la maxim 3 ani de la
data lndeplinirii cumulative a condiliilor de vdrst[ standard gi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare.

(2) Menfinerea ln functia publicd/contractual5 se va face cu respectarea prevederilor art. 1- 5
din prezentul regulament gi cu incadrarea in sumele aprobate in bugetul propriu.
Art 8. Nerespectarea termenului prevEzut la art.l gi ut. 2, conduce la respingerea cererii pe motiv de

tardivitate.
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Anexa
la Regulamentul privind mentinerea funclionarilor publici

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Motru,
tnfunclia publicd delinutd maximum j ani peste vdrsta standard de

pensionare

CERERE
(moa,ei orientativ)

Domnule Primar,

Subsemnatulla ............. ..............., avdnd funcfia publicd de.............. ..........., in
cadrul Serviciului/ compartimentului ....vd rog
sd-mi aprobali prezenta cerere prin care solicit men{inerea in functia public6, in conformitate cu
prevederile art. 517 alin. 2 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, pe o perioadd de un an, incep6nd cu data de .............

Men(ionez faptul cI indeplinesc/am indeplinit cumulativ conditiile de vdrstd standard gi stagiu
minim de cotizare pentru pensionare la data de..............

Data

Numele gi prenumele

Semndtura,



Anexn

la Regalamentul privind mentinerea personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Motru,

infunclia contractuald delinutd maximum 3 ani peste vdrsta standard de pensionare

CERERE
(modei orientativ)

Domnule Primar,

Subsemnatulla ............. av6nd funcfia contractuald de...........
in cadrul Serviciului/ compartimentului ....vi rog
sd-mi aprobali prezenta cerere prin care solicit men(inerea in functia contractuald, in conformitate cu
prevederile art. 56 alin. 4 din Legea nr. 5312003 - Codul muncii, cu modific6rile gi completdrile
ulterioare, pe o perioadi de un an, incepdnd cu data de .............

Menfionez faptul c[ indeplinesc/am indeplinit cumulativ condiliile de vdrsti standard gi stagiu
minim de cotizare pentru pensionare ladata de..............

Data

Numele gi prenumele

Semndtura,


