
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 1660/19.05.2022;

          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 încetarea contractului individual de muncă al domnului Pârlăgeanu 
Gheorghe

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere cererea nr. 1370/28.04.2022  prin care domnul  Pârlăgeanu 
Gheorghe  domiciliat în Beba Veche nr. 315  a solicitat desfacerea contractului de 
muncă prin acordul părților;

Văzând Contractul individual de muncă  nr. 3450/2020 încheiat pe perioadă 
nedeterminată;

În conformitate cu art. 81 alin. 1) din Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificările si 
completările ulterioare precum si Contractul colectiv de munca;

    Contractul de munca al domnului Pârlăgeanu Gheorghe având functia de Muncitor 
calificat - Stivuitorist cod COR 834403 înceteaza la data de 20.05.2020 cand expira 
preavizul de 15 zile lucrătoare, in temeiul art. 81 alin.1) din Legea nr. 53/2003 
republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 1:

    Prevederile prezentei dispoziții se pot ataca conform Legii 544/2004  privind 
contenciosul administrativ în termenul de contestatie de 30 de zile de la data 
comunicării, la instanța competentă - Tribunalul Timiș.

Articolul 2:

    Prezenta dispoziție se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Timiș;
	 - Contabilității;
- persoanei în cauză.

Articolul 3:

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 19.05.2022
Nr. 18



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. 18/2022

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz

19.05.2022

23.05.2022

19.05.2022

19.05.2022

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

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.


