
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind încetarea contractului individual de muncă 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 lit. c) din Legea nr. 53/2003 

– Codul Muncii, republicată, modificată și completată;  

Luând în considerare contractul individual de muncă nr. 6012 din 18.10.2013 al domnului 

Catrinoi Niculiță, astfel cum a fost modificat prin actul aditional înregistrat sub nr. 7876 din 

30.12.2013 și decizia nr. 304673 din 14.09.2020 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă 

d-lui Catrinoi Niculiță, emisă de Casa Teritorială Sectorială de Pensii Neamț, înregistrată la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 8533 din 14.10.2020; 

Analizând referatul de specialitate nr. 3590 din 14.10.2020 al consilierului cu atribuții de 

resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, prin care 

propune încetarea contractului de muncă al domnului Catrinoi Niculiță, începând cu data de 

15.10.2020, motivat de comunicarea deciziei de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 

standard de pensionare a acestuia; 

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 – Se constată încetarea la data de 15.10.2020 a contractului individual de muncă nr. 

6012 din 18.10.2013, modificat prin actul aditional înregistrat sub nr. 7876 din 30.12.2013, 

încheiat cu d-nul Catrinoi Niculiță, paznic, în temeiul art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 lit. c) din 

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată și completată, motivat de comunicarea 

deciziei de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare a acestuia, 

ultima zi lucrată fiind 14.10.2020.  

 Art. 2 – Consilierul cu atribuții de 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 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 219 din 14.10.2020 

 

                      Avizat pentru legalitate 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 




