ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZIŢIE

Cu privire la :
- încetarea contractului individual de munca pentru numitul Popescu Florian –
Sofer I în cadrul comp. Administrativ
Având în vedere :
- demisia numitului Popescu Florian înregistrată la Primăria Comunei Icoana sub nr.
2059/01.11.2021
- prevederile art. 81, alin. (7), art. 146, alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicata, cu modificari si completari ulterioare
- prevederile art. 15, alin. (1) din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte
concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu
specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
În temeiul art. 154, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. e), art. 196, alin. (1), lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI ICOANA,
DISPUNE:
Art.1. Începând cu data de 01.11.2021 încetează contractul individual de munca pentru numitul Popescu
Florian având functia de Sofer I în cadrul Primariei Comunei Icoana, comp. Administrativ,
prin demisie, conform art. 81, alin. (7) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu
modificari si completari ulterioare .
Art. 2. Se compenseaza in bani concediul de odihna neefectuat .
Art. 3. Susnumitul va preda până la data încetării raporturilor de munca pe bază de proces - verbal de
predare – primire lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor.
Art.4. In cazul in care susnumitul este nemultumit de prevederile prezentei dispozitii, acesta se poate
adresa instantei de contencios administrativ conform Legii nr. 554/ 2004 - Legea
contenciosului administrativ, cu modificari si completari ulterioare .
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi înaintată la Instituţia Prefectului- Judeţul Olt pentru control legalitate,
comp. Financiar-contabil, responsabilului cu resursele umane, iar un exemplar numitului
Popescu Florian pentru luare la cunoştinţă .
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