ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 33
privind suspendarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Frecatei și
doamna Dumitrescu Simona – asistent personal al persoanei cu handicap grav, din
inițiativa acesteia
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Avand in vedere:
- cererea doamnei Dumitrescu Simona, înregistrată la nr. 1374 din 10 martie 2014,
prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în vederea acordării
concediului pentru creșterea copilului.
Tinand cont de prevederile:
- art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată de Legea nr. 132/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) litera “e”, art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin.
(1) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,
DISPUN
Art. 1 - Se suspendă contractul individual de muncă încheiat între Comuna Frecatei și
doamna Simona DUMITRESCU, având funcția de asistent personal al persoanei cu
handicap grav, domiciliată în localitatea Posta, comuna Frecatei, județul Tulcea,
identificată prin codul numeric personal 2.75.06.13.364210, din inițiativa acesteia, urmare
a acordării concediului pentru creșterea copilului Maia-Andrada DUMITRESCU,
identificat prin codul numeric personal 6.14.01.27.360036, până la împlinirea vârstei de 2
ani, începând cu data de 10 martie 2014.
Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcineaza asistentul social al
institutiei precum si responsabilul cu REVISAL.
Art. 3 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Tulcea, persoanei menţionate
la art. 1 şi, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a
institutiei precum si prin afisare la sediul acesteia.
Emisă astăzi 10.03.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,

Cătălin CHISLIŢCHI

