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D I S P  O Z I T I A    NR.   144 

din    29.04.2020 

                                               

 

privind incetarea suspendarii contractului de munca   al  D-nei VLAD ALINA   suspendat în 

vederea creșterii copilului în vârsta de 2 ani 

 

 In temeiul art.121 din Constituția României republicata in M.O. partea I-a nr. 767 din 31 oct. 2003, 

Primarul comunei Secusigiu , județul Arad 

 

Având in vedere : 
 cererea   D-nei  VLAD ALINA   domiciliat Arad, comuna Secusigiu, sat Munar nr. 16, având funcția 

contractuala de inspetor la  Primăria Secusigiu,  prin care solicita aprobarea reluării contractului de 

munca   începând cu datade 1.05.2020 , inregistrata cu nr. 1475/18.03.2020 

  prevederile art. 51   din Legea nr. 53/2003  privind Codul Muncii , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 prevederile art . 25 elin (5) si (6) din OUG 111/2010 - privind concediul si indemnizatia lunara pentru 

cresterea copilului 

 Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice.  

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 Prevederile art 34  al (2) si al (7) din  OUG 114/2018  - privind instituirea unor masuri în domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 

prorogarea unor termene, modificata 

 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative 

  Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL ADMINISTRATIV   

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 

D I S P U N E : 
 Art.1. Inceteaza suspendarea contractului de munca  al d-nei  VLAD ALINA  , INSPECTOR , grad 

profesional II,  gradatia 2 , si  se reia activitatea  începând cu data de  4 mai 2020 , cu un salariu de  de 5394 lei , 

la care se adauga indemnizatii de hrana proportional cu timpul lucrat.  

 Art. 2. Incepand cu data reluarii raportului de serviciu inceteaza prevederile dispozitiei nr. 

200/6.09.2018 

              Art.3  .Prezenta dispoziție se va comunica : 

- D-nei VLAD ALINA  

- Instituției Prefectului județului   ARAD 

- Contabil Primăria Secusigiu 

- Dosar personal 

                  

Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE    NR.   144 

din    29.04.2020 

                                               

 

privind incetarea suspendarii contractului de munca   al  D-nei VLAD ALINA   suspendat în 

vederea creșterii copilului în vârsta de 2 ani 

 

 In temeiul art.121 din Constituția României republicata in M.O. partea I-a nr. 767 din 31 oct. 2003, 

Primarul comunei Secusigiu , județul Arad 

 

Având in vedere : 
 cererea   D-nei  VLAD ALINA   domiciliat Arad, comuna Secusigiu, sat Munar nr. 16, având funcția 

contractuala de inspetor la  Primăria Secusigiu,  prin care solicita aprobarea reluării contractului de 

munca   începând cu datade 1.05.2020 , inregistrata cu nr. 1475/18.03.2020 

  prevederile art. 51   din Legea nr. 53/2003  privind Codul Muncii , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 prevederile art . 25 elin (5) si (6) din OUG 111/2010 - privind concediul si indemnizatia lunara pentru 

cresterea copilului 

 Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice.  

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 Prevederile art 34  al (2) si al (7) din  OUG 114/2018  - privind instituirea unor masuri în domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si 

prorogarea unor termene, modificata 

 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor 

acte normative 

  Prevederile art. 155, alin. (1) lit. c, coroborat cu alin (5) lit. e) din CODUL ADMINISTRATIV   

 

In temeiul prevederilor art.196 al 1 lit. B, din codul administrativ 

 

D I S P U N E : 
 Art.1. Inceteaza suspendarea contractului de munca  al d-nei  VLAD ALINA  , INSPECTOR , grad 

profesional II gradatia 2 , si  se reia activitatea  începând cu data de  4 mai 2020 , cu un salariu de  de 5394 lei , 

la care se adauga indemnizatii de hrana proportional cu timpul lucrat.  

 Art. 2. Incepand cu data reluarii raportului de serviciu inceteaza prevederile dispozitiei nr. 

200/6.09.2018 

              Art.3  .Prezenta dispoziție se va comunica : 

- D-nei VLAD ALINA  

- Instituției Prefectului județului   ARAD 

- Contabil Primăria Secusigiu 

- Dosar personal 
VERIFICAT        INTOCMIT 

DE ACORD CU MASURIL 

PROPUSE       COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

  PRIMAR       INSPECTOR    

CHESA ILIE        DAN LORENA DANINA  
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
 

NR.  2050/29.04.2020 

 

Referitor  la : incetarea suspendarii contractului de munca   al  D-nei VLAD ALINA   suspendat în 

vederea creșterii copilului în vârsta de 2 ani 

Considerente generale: cererea d-nei Vlad Alina , inregistrata cu nr. 1475/18.03.2020 

Considerente juridice:  
 Cererea d-nei Vlad Alina  inregistrata cu nr. 1475/18.03.2020 

 cererea   D-nei  VLAD ALINA   domiciliat Arad, comuna Secusigiu, sat Munar nr. 16, având 

funcția contractuala de inspetor la  Primăria Secusigiu,  prin care solicita aprobarea reluării 

contractului de munca   începând cu datade 1.05.2020 , inregistrata cu nr. 1475/18.03.2020 

  prevederile art. 51   din Legea nr. 53/2003  privind Codul Muncii , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 prevederile art . 25 elin (5) si (6) din OUG 111/2010 - privind concediul si indemnizatia lunara 

pentru cresterea copilului 

 Prevederile articolului 11 si 18 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice.  

 Prevederile Hotararii Consiliului Local  Secusigiu nr. 6/21.01.2020 

 Prevederile HG 935/2019 privind salariul minim garantat in plata incepand cu data 1.01.2020. 

 Prevederile art 34  al (2) si al (7) din  OUG 114/2018  - privind instituirea unor masuri în domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 

normative si prorogarea unor termene, modificata 

 Prevederile OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative 

 

PROPUN  
 

Incetarea  suspendarii  contractului de munca  al d-nei  VLAD ALINA  , INSPECTOR , grad 

profesional II gradatia 2 , si  se reiluarea  activitatii  începând cu data de  4 mai 2020 , cu un salariu de  

de 5394 lei , la care se adauga indemnizatii de hrana proportional cu timpul lucrat.  

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
 


