
  

 

                                                                     
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

  DISPOZIŢIE 

 
                        cu privire la încetarea suspendării  contractului de muncă a domnului  POP VASILE                                      

                                                   șofer microbuz școlar ½ normă. 
 

Având în vedere: 

- cererea domnului  POP VASILE  din Băiţa de sub Copdru nr. 370 ,încadrată pe perioadă  

nedeterminată la primăria comunei Băiţa de sub Codru având  funcţia   de muncitor calificat ” -șofer microbuz 

scolar, ½ normă”treapta I,  în cadrul compartimentului de gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Băița de sub Codru ,înregistrată  sub numărul 1737/10.09.2020 ,prin care solicită încetarea 

concediului  fără plată; 
  -prevederile art.11,18 ale art.38 alin.(2) lit.”a” punctele 1 și 2  din Legea-cadru nr.153 /2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. art. 25 aliniatul 3 din HGR.nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; 
-prevederile art. 153 aliniatul 1 din Legea nr. 53/2003 –CODUL MUNCII, republicată , cu modifică 

rile şi completările ulterioare; 
- In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”e”  ,aliniatul 196  aliniatul 1 litera „b”   din  OUG nr.  

57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta; 

 

 

 

                                                                    DISPOZIȚIE; 

 
  Articolul 1. Incepând cu data de 10.09.2020, încetează suspendarea  contractului de muncă  a domnului   

POP VASILE  din localitatea  Băița de sub Codru nr.370, având  funcţia   de muncitor calificat ” -șofer microbuz scolar, 

½ normă”treapta I,  în cadrul compartimentului de gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei  Băița de sub Codru , judeţul Maramureș.  
 Articolul 2.Susnumitul beneficiază începând  cu această  dată de toate drepturile salariale de care be-

neficia la data suspendării contractului de muncă. 
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminis-

trativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate ,precum și   
-compartimentului de resurse umane. 

-compartimentului financiar- contabil 

-domnului  POP VASILE 

 

 

 

PRIMAR 

         DUMUŢA  AUREL 

 
                      CONTRASEMNAT  
                                                                                             pentru legalitate   

                                                                                 Secretarul General al  Comunei 

                                           Traian Dragoș 

Băița de sub Codru 

la 10.09.2020. 
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