
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 942/22.03.2021;

          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 încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iena Elena

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 26 / 29.03.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere cererea nr. 925/8.03.2021  prin care doamna Iena Elena  
domiciliată în Beba Veche nr.  537   a solicitat desfacerea contractului de muncă prin 
acordul părților;

          Văzând Contractul individual de muncă nr. 109/2008  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;

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

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 dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Persoanei in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web primariaBebaVeche.ro.

Articolul 3:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Secretar general
Nr. 942/22.03.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind încetarea contractului individual de muncă al 
doamnei Iena Elena care să reglementeze următoarele aspecte:

Secretar general

Contractul de munca al doamnei Iena Elena CNP 2680726330022, domiciliată în Beba 
Veche nr.  537 , având functia de femeie de serviciu I (1/2 normă) la Primaria comunei 
Beba Veche înceteaza la data de 31.03.2021 cand expiră preavizul de 15 zile 
lucrătoare, in temeiul art. 81 alin.1) din Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile și 
completările ulterioare.

          Având în vedere cererea nr. 925/8.03.2021  prin care doamna Iena Elena  
domiciliată în Beba Veche nr.  537   a solicitat desfacerea contractului de muncă prin 
acordul părților;

          Văzând Contractul individual de muncă nr. 109/2008  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;


