
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I S PO Z I Ţ I A 

NR. 18 DIN 24.02.2021 

 

privind încetarea suspendării CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr. 1/20.01.2020 

al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ, angajat în funcția contractuală de șef S.V.S.U. în cadrul 

Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, la cererea acestuia 

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Cererea înregistrată la nr. 495/22.02.2021, prin care Dl. Țărănașu Radu-Ionuț, angajat în funcția 

contractuală de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, solicită 

încetarea suspendării contractului individual de muncă, precum și încetarea C.I.M. nr. 1/20.01.2020 prin 

acordul părților; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 47/24.02.2021, cu privire la încetarea suspendării 

Contractului individual de muncă al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ, angajat în funcția contractuală de 

șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, la solicitarea acestuia; 

         - Contractul individual de muncă nr. 1/20.01.2020 al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 61/08.04.2020 privind suspendarea Contractului individual 

de munca al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ, angajat contractual în funcția de șef SV.S.U. în cadrul 

Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, pe perioada concediului pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani; 

         - prevederile art. 51, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 53/24.01.2003 privind Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (1), ale art. 16, alin. (2), lit. i) și ale art. 19 din O.U.G. nr. 111/08.12.2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor  art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale    

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D I S P O Z I Ț I E: 

 

         Art. 1 - Cu data de 01.03.2021, încetează suspendarea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE 

MUNCĂ nr. 1/20.01.2020 al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ, la cererea acestuia, ca urmare a angajării 

la alt loc de muncă. 

 

         Art. 2  - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, la autoritatea 

emitentă, în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ. 

 

         Art. 3 - Prezenta dispozitie va fi adusă la cunostinta publica, in conditiile legii și se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competențelor legale, persoanei în cauză, precum si Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

 

         Art. 4 - Secretarul general al Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor  aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

 

                  PRIMAR,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                SECRETAR GENERAL, 

    PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                        OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 


