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DISPOZIŢIA Nr. 23 
din 16 02. 2023 

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă a d-nei  Parti Renata  
 

 
            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.430/16. 02. 2023 prin care d-na  Parti Renata având funcţia 
de   Inspector de specialitate – personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea 
procedurilor administrative solicita încetarea concediului pentru creșterea copilului și revenirea la locul de 
muncă anterior împlinirii vârstei de 2 ani a copilului, ultima luna fiind ”luna celuilalt părinte”, 
            În baza prevederilor OUG nr. 111 din 2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea 
copiilor și  art.51 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,  

            În conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 57/2019  privind  Codul administrativ,  art. 155  și       
         art. 196   ain. 1 lit. b, cu modificările și completările ulterioare,        

 
          Primarul comunei Roşiori 
                                                               DISPUNE: 
 
             Art.1 .Începând cu data de 16 februarie 2023, încetează perioada de suspendare a contractului individual 
de muncă a d-nei  Parti Renata anterior împlinirii vârstei de 2 ani a copilului, ultima luna fiind ”luna celuilalt 
părinte” 
            Art. 2 . D-na. Parti Renata va relua activitatea  deținută în momentul suspendării de Inspector de 
specialitate – personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea procedurilor 
administrative, având salarizarea corespunzătoare acestei categorii de personal.  
              Art.3. Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, compartimentul financiar contabil/contabilitate, d-na. Parti Renata, se opereaza în Revisal  
 și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la 
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”        
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