ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIA nr.
din

8C

ly\ A \`

2o2o

privind suspendarea la cerere a contractului individual de munca, al doamnei Maxim AdrianaPaula

Presedintele Consiliului Judetean S5laj;

Avand fn vedere:
-

referatul nr. 6.258 din o8.05.2020 al Directieijuridice §i administratie locala;

-

art. 51 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat5, cu modificarile Si

-

completarile ulterioare;
art. 8 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea

-

familiei ?n vederea cresterii copilului, cu modificarile §i completarile ulterioare;
art. 2 alin. (I) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. I 11/2010 privind concediul Si

indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile Si completarile ulterioare;
-

art.

191

alin. (I) lit. a) Si alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale art. 538 alin. (2) din

Ordonanta de Urgenta a Guvernului
modificarile Si completarile ulterioare;

nr.

57/2019

privind

Codul

administrativ,

cu

in temeiul art.196 alin. (I) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN:
Art.I.(I). Se constata suspendarea la cerere a contractului individual de munca al doamnei
Maxim Adriana-Paula, avand functia contractuala de executie de inspector de specialitate, gradul 11
la

Compartimentul

administrare

post-implementare

din

cadrul

Directiei

monitorizare

investitii

publice, tn vederea efectuarii concediului pentru cresterea copilului ?n varsta de pans la 2 ani,
?ncepand cu data de 28.05.2020 pana la data de 03.04.2022.

(2). incetarea suspendarii raporturilor de serviciu poate avea loc §i anterior termenului
maxim pentru care a fost constatata, la solicitarea doamnei Maxim Adriana-Paula, formulata cu cel
putin 30 de zile inainte de data relu5rii activitatii Si cu minimum 15 zile ?nainte de data ?ncetarii
motivului de suspendare.

Art.2. Cu ducerea la ?ndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
Directiajuridic5 Si administratie locala;

-

doamna Maxim Adriana-Paula.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
Directiajuridica si administratie locala;
Directia monitorizare investitii publice;
doamna Maxim Adriana-Paula;
dosarul personal.

PRHSEDINTE,

Contrasemneaza:

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Tiberiu Mare
Cosmin-Radu Vlaicu

