
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

din
T#ANnr.îL2

2020
privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu, al doamnei Kulcsăr Mihaela-Bianca

Preşedintele Consiliului Judeţean  Sălaj;
Având în vedere:
-      referatul nr. 6.752 din  l9.05.2020 al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-      art.  8  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.   148/2005  privind  susţinerea

familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
-      art.  2  alin.  (1)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.   111/2010  privind  concediul  şi

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-      art.191  alin.  (1)  lit.  a)  şi  alin.  (2)  lit.  b),  raportate  la prevederile  art.  514  alin.  (1)  lit.  a)  din

Ordonanţa   de   Urgenţă   a   Guvernului   nr.    57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu
completările şi modificările ulterioare;

În temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa de  Urgenţă a Guvernului  nr.  57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.l.(1).   Se  constată  suspendarea  la  cerere  a  raportului  de  serviciu  al   doamnei   Kulcsăr
Mihaela-Bianca,   având   funcţia  de  execuţie  de  consilier,  clasa  1,   gradul   profesional   principal   la
Serviciul  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  judeţului  din  cadrul  Direcţiei  patrimoniu,  în
vederea efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu data de
01.06.2020 până lg data de 31.03.2022.

(2).  Incetarea  suspendării  raporturilor  de  serviciu  poate  avea  loc  şi  anterior termenului
maxim pentru care a fost constatată,  la solicitarea doamnei Kulcsăr Mihaela-Bianca,  formulată cu cel
puţin  30  de  zile  înainte  de  data  reluării  activităţii  şi  cu  minimum   15  zile  înainte  de  data  încetării
motivului de suspendare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      doamna Kulcsăr Mihaela-Bianca.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-      Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici;
-      Direcţiajuridică şi  administraţie locală;
-      Direcţia patrimoniu;
-     doamna Kulcsâr Mihaela-Bianca;
-      dosarul profesional.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


