
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 85/12.01.2022;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 5) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                   Primarul comunei  Beba Veche emite prezenta D I S P O Z I T I E

privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Cordiș 
Beatrix Gianina

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Cererea nr. 84/12.01.2022 a doamnei Cordiș Beatrix Gianina (fostă Dorlaczi), având 
funcţia contractuală de execuţie de Inspector, din cadrul compartimentului 
 CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE, prin 
care solicită suspendarea contractului individual de muncă pe durata creşterii copilului 
până la vârsta de 2 ani şi acordarea concediului de creştere a copilului Cordiș Matei-
Mihai, născut la data de 5.11.2021,

În temeiul prevederilor:
- art. 51 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare;
- art.2 alin.1 şi art. 25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul si indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor, cu modificările si 
completările ulterioare;
- art.7 alin.1 şi alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pontru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si 
indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a 
salariaţilor;

    Începând cu data de 12.01.2022 se suspendă contractul individual de muncă al 
doamnei Cordiș Beatrix Gianina (fostă Dorlaczi), CNP 2950203352298 având funcţia 
contractuală de execuţie Inspector, in cadrul compartimentului   CONTABILITATE, 
VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZIT, pe perioada creşterii 
copilului Cordiș Matei-Mihai, născut la data de 5.11.2021, până la împlinirea vârstei de 
2 ani.

Articolul 1:

    Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani se 
consideră vechime în muncă şi serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la 
stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, conform art.22 alin.(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2:

    Împotriva masurilor dispuse in prezenta dispoziţie persoana nemulțumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, in condiţiile Legii nr.554/2004.

Articolul 3:



    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanei in cauză;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Articolul 4:

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 1/2022
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Semnarea dispoziției 1)  
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Semnătura persoanei 
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efectueze procedura
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 12.01.2022
Nr.1


