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D I S P O Z I T I A  NR. 787/28.10.2022 
 
privind  destituirea din funcția publică și   încetarea raportului de serviciu  a d-lui   
PUI  FLORIN , funcționar public - consilier gradul profesional principal  la 
Serviciului agricol cadastru gospodăria pădurilor și pășunilor autoritatea de autorizare 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, ID 509291 
 
Primarul Municipiului Toplița Olariu Dumitru 
 
Având în vedere următoarele: 
 
- Raportul Final al comisiei de disciplină de la nivelul Primăriei municipiului Toplița 
nr. 35.753 / 21.10.2022  anexat prezentei , potrivit căruia s-a propus sancționarea 
d-lui  Pui Florin CNP: xxxxxxxxxxxxxxx  funcționar public – Consilier grad 
profesional principal gradația 4 la Serviciului agricol cadastru gospodărie pădurilor și 
pășunilor autoritatea de autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Toplița,  cu sancțiunea  disciplinară – destituirea din funcția publică, 

comunicat  prin  adresa  nr. 35.986/25.10.2022   persoanei care are competența legală 
de numire în funcția publică respectiv : primarului municipiului Toplița , persoanelor 
care au formulat sesizările și funcționarului public ale cărui fapte au fost sesizate, 
anexat prezentei dispoziții.   
- În conformitate  cu prevederile art 49 alin.(1) , art. 50,   art. 51 din Anexa 7 ,  ale art. 
492  alin. (2) lit. ”c”, alin.(3) lit. ”f” alin (4) lit.”b” , alin.(6),  alin. (7)  și  alin.(8) , art. 
493 alin.(1) , alin.(4) , art. 495 ,  art. 520 alin.(1) lit.”a”,   ale art. 528, art. 524 alin.(1)  
și art. 533 alin.(1) și ale art. 495 și art. 516 lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificări și completări, 
 În temeiul dispozitiilor  art. 155 alin.(1) lit.”d”,   alin. (5) lit. ”e”  , art. 196  alin.(1) 
lit. ”b” si alin.(2), art. 197 alin.(1), art. 199 alin.(1) si (2) si art. 200 din OUG nr. 
57/2019  privind   Codul  Administrativ, 
 
 
 



 
D I S P U N : 

 
 ART. 1  Cu data de  01.11.2022    se dispune destituirea din funcția publică a 
dl. Pui Florin  CNP: xxxxxxxxxxxx  consilier gradul profesional principal  la 
Serviciului agricol cadastru gospodăria pădurilor și pășunilor autoritatea de autorizare 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, 
ID 509291, pentru săvârșirea de abateri disciplinare grave,  conform art. 520  raportat 
la art. 492 alin. (3) lit. ”f” din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu 
modificări și completări. 
 ART. 2  Cu data de 01.11.2022  încetează  raportul de serviciu al d-lui Pui 
Florin , CNP: xxxxxxxxxxxxxx consilier gradul profesional principal  la Serviciul 
agricol cadastru gospodăria pădurilor și pășunilor autoritatea de autorizare din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița, ID 509291,  ca urmare a 
destituirii din funcția publică ocupată, conform celor dispuse la art. 1 a prezentei.   
 ART. 3  La încetarea raportului de serviciu dl. Pui Florin are îndatorirea să 
predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor 
de serviciu până la data de 31.10.2022. 
 ART. 4  Prezenta dispoziție poate fi contestată la  instanța  de contencios 
administrativ competentă – Tribunalul Harghita  în termen de 6 luni de la comunicare. 
 ART.5  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează dl. 
Pui Florin,  Serviciul  agricol cadastru gospodăria pădurilor și pășunilor autoritatea de 
autorizare, Serviciul resurse umane organizare salarizare minorități informatic, 
Direcția buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Toplița. 
 ART. 6  Prezenta se comunică d-lui Pui Florin, Serviciului agricol cadastru 
gospodăria pădurilor și pășunilor autoritatea de autorizare, Serviciului  resurse umane 
organizare salarizare minorități informatic, Direcției  buget finanțe, 
Instituției Prefectului județului Harghita, se postează pe site-ul ANFP. 
 
 
 
 PRIMAR ,      Contrasemnează pentru legalitate, 
       Olariu Dumitru                    SECRETAR GENERAL AL UAT 
                  Ciobanu Mihai-Iulian 


