
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea raporturilor 

de muncă pentru salariata Cardaș Elena 

 

Bîrsan Constantin Ioan, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

 Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii, republicată, modificată și completată, art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completarile ulterioare, coroborat cu 

art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin 

O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum și ale Hotărârii nr. 5 din 18.02.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 

comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pentru anul 2020; 

 Luând în considerare: 

 - Contractul individual de muncă nr. 5378 din 16.08.2016, încheiat cu d-na Cardaș 

Elena; 

         - Dispoziția nr. 120 din 24.06.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

suspendarea contractului individual de muncă al d-nei Cardaș Elena pentru creșterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani; 

 - Cererea nr. 8746 din 14.12.2020 formulată de d-na Cardaș Elena pentru încetarea 

suspendării contractului individual de muncă pentru creșterea copilului anterior împlinirii 

vârstei de 2 ani de către minorul Cardaș Alexandru Ioan, născut la 06.03.2019; 

- Referatul nr. 9761 din 15.12.2020 al consilierului cu atribuții de resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 - (1) Începând cu data de 01.01.2021, încetează suspendarea contractului 

individual de muncă nr. 5378 din 16.08.2016, încheiat cu d-na Cardaș Elena, anterior împlinirii 

vârstei de 2 ani a copilului, Cardaș Alexandru Ioan, născut la 06.03.2019. 

(2) Doamna Cardaș Elena își reia activitatea de ghid turistic, gradația 0 în cadrul 

Compartimentului Turism, începând cu data de 01.01.2021, data de la care beneficiază de un 

salariu de bază brut, lunar, în cuantum de 2.741 lei, coeficient de ierarhizare de 1,3177, precum 

și de idemnizația de hrană cu cuantum de 347 lei/lună. 

Art. 2 Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

Nr. 273 din 28.12.2020 

                            Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 




