
Nr.66/11.02.2020 
P R O I E C T     de    D I S P O Z I Ţ I E 

privind constatarea prelungirii suspendării  de drept a contractului de muncă al doamnei  
Matei Marcela, asistent personal în cadrul Primăriei  comunei Bărcăneşti, în perioada  

01.02.2020-29.02.2020 
 

     
             Văzând: 
-Certificatul de concediu medical  eliberat de CMI Anghel Daniela seria CCMAM nr.2806075/05.02.2020, d-nei 
Matei Marcela, asistent personal în cadrul Primăriei  comunei Bărcăneşti; 
-Contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată nr. 5/ 11.05.2018 al doamnei Matei Marcela, 
asistent personal ; 
- Referatul nr.  8475 /11.02.2020 întocmit de Compartimentul Resurse umane privind constatarea prelungirii 
suspendării de drept a contractului de muncă al doamnei Matei Marcela, asistent personal în cadrul  Primăriei  
comunei Bărcăneşti, în perioada 01.02.2020- 29.02.2020 ;  
 Având în vedere prevederile art. 50 din Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie. 

 

 

 Art. 1. Se constată prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă încheiat pe 

perioadă nedeterminată nr. 5/ 11.05.2018 al doamnei Matei Marcela, CNP 2820420290191, asistent personal în 

cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, în perioada 01.02.2020- 29.02.2020  , perioadă în care se află 

în concediu medical pentru maternitate ( sarcină şi lăuzie) conform Certificatului de concediu medical seria 

CCMAM nr.2806075/05.02.2020 . 

  

            Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  

secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 
P R I M A R, 
Valeriu Lupu  

                                                                                                           
                                                                                                  Avizat legalitate : 

                                                                                                                   Secretar general  al comunei, 
                                                                                                  Nicoleta Savu 
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