
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Văzând Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 85/12.01.2022 prin care se propune 
suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Cordiș Beatrix Gianina;

          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;

                                        P R O P U N:

privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Cordiș 
Beatrix Gianina

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 1 / 12.01.2022

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

          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;

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

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:



Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche


