ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 8874 din 29.11.2019 al
salariatei Caia Georgeta
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere:
- prevederile art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, modificată și completată;
- Contractul individual de muncă nr. 8874 din 29.11.2019 al doamnei Caia Georgeta,
pe durată determinată, valabil până la 14.11.2021;
- Referatul de specialitate al consilierului responsabil cu ativitatea de resurse umane
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, nr. 2194
din 18.03.2021, prin care propune încetarea contractului de muncă al doamnei Caia Georgeta
ca urmare a decesului acesteia, intervenit la data de 12.03.2021, comunicat de Primăria
Alexandru cel Bun cu adresa nr. 129 din 12.03.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bicazu
Ardelean sub nr. 2175 din 18.03.2021, certificat de deces seria D.11 nr. 699067 din
12.03.2021 eliberat de Primăria Alexandru cel Bun;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196
alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
DISPUN:
Art.1 – Contractul individual de muncă nr. 8874 din 29.11.2019 al doamnei Caia
Georgeta, încadrată ca asistent personal, a încetat de drept la data de 12.03.2021, în
temeiul art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii, republicată, modificată și completată, motivat de decesul salariatei care a
intervenit la data de 12.03.2021, fapt atestat de certificatul de deces seria D.11 nr. 699067
din 12.03.2021 eliberat de Primăria Alexandru cel Bun.
Art.2 – Consilierul pe resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire prezenta
dispoziție.
Art.3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative,
Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea
prezentei
dispoziții
în
Monitorul
Oficial
Local
pe
site-ul
https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/.
PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan
Nr. 43 din 23.03.2021

Avizat pentru legalitate
Secretar General, Jolteag Gicuța

