
 
 

 

 
DISPOZIŢIA Nr.106   

Din 08 octombrie  2019 
 

Privind încetarea Contractului individual de muncă a d-nei RODICA-VIORICA , 
domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal. 

 
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA. 

  Avînd în vedere ; 
 
 - Referatul înregistrat sub nr.4063/2019 întocmit de d-ul Blândaş-Igreţ 
Ioan, secretarul comunei ; 
 - prevederile art. 12, alin.(2) , coroborat cu art.56, alin.(1) lit.i din Codul 
Muncii cu modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art.155, alin.(1), lit.d și alin.(5) lit.e din OUG Nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 În temeiul art.196, alin.(1) lit.b  din din OUG Nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

DISPUN : 
  Art.1 Pe data de 30 septembrie  2019 Contractul individual de 

muncă d-nei RODICA-VIORICA , domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal , 

încetează  . 
  Art.2 Împotriva prezentului act administrativ persoana nemulţumită 
se poate adresa,în termen de 30 de zile,instanţei stabilite în conformitate cu 
art.283-284 din Codul Muncii. 
  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul 
Blândaş – Igreţ Ioan, secretarul comunei şi  d-na Bogdan Monica,  contabilul 
primăriei. 
  Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului Sălaj; 
- Persoanele în cauză; 
- Compartimentul de contabilitate din Primăria Treznea; 
- Dosar dispoziţii; 

 
PRIMAR 

         OROS CRISTIAN              AVIZAT PTR.LEGALITATE 
       SECRETARUL COMUNEI 
        IOAN BLÂNDAŞ-IGREŢ 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA TREZNEA 
PRIMAR 

 



 
ROMANIA  
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA TREZNEA 
SECRETAR 
Nr.4063 din 08.10. 2019 
 
 

REFERAT 

Privind încetarea Contractului individual de muncă a a d-nei RODICA-VIORICA , 
domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal 

 
 
 
 

  Având în vedere : 
 
 
  
-Contractul individual de muncă cu nr. 67 /01.10.2018; 
- prevederile art. 12, alin.(2) , coroborat cu art.56, alin.(1) lit.i din Codul Muncii cu 
modificările şi completările ulterioare       
 Pe data de 30 septembrie  2019  Contractului individual de muncă d-nei 

RODICA-VIORICA , domiciliată în TREZNEA nr.51, asistent personal, încetează, sens 
în care propun emiterea unei dispoziţii. 
 
 
 

 
 
 

SECRETARUL COMUNEI 
 

IOAN BLÂNDAŞ-IGREŢ 
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