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DISPOZIŢIA Nr. 24 
din 16 02. 2023 

           privind desfacerea contractului de muncă a  d-nei Parti Renata din funcţia de Inspector de specialitate – 
personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea procedurilor administrative 
                 
        Având în vedere solicitarea depusă de d-na Parti Renata pentru desfacerea contractului de muncă din 
funcţia de Inspector de specialitate – personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea 
procedurilor administrative, înregistrată sub nr. 430 din data de 16.02.2023; 
        Ţinând cont de  prevederile  Legii nr. 53 / 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.55 lit. b;                                                                                                                                                                                        
        În baza  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 şi art. 196 alin.1 lit.b. 
 
              Primarul comunei Roşiori 
                                                    DISPUNE: 
 
        Art.1.  Începând cu data de 16.02.2023 în baza solicitării depuse pentru desfacerea contractului de muncă , 
încetează de comun acord contractul individual de muncă d-nei Parti Renata din funcţia de Inspector de 
specialitate – personal contractual în cadrul Compartimentului Cultural și monitorizarea procedurilor 
administrative, conform  art.55 lit.b din Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare.             
       Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează dl. Varga Sandor  - secretarul 
general al comunei Rosiori 
        Art.3.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, secretarul general  al comunei , d-na Parti Renata, se opereaza în Revisal, se depune la dosarul personal 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” 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


