
 

Nr.  71      din 17.02.2020                                                              
 P R O I E C T      de    D I S P O Z I Ţ I E 

privind suspendarea contractului individual de muncă al d-nei MATEI MARCELA, asistent personal 
în cadrul  Primăriei comunei   Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 
              Văzând: 
-Cererea nr.8679  din 12.02.2020, adresată de d-na MATEI MARCELA,  asistent personal ,în cadrul  Primăriei 
comunei Bărcăneşti, prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă şi acordarea concediului de 
creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu data de 01.03.2020 ,  
-Certificatul de naştere seria N.12 nr.659050 eliberat de Consiliul Local al mun.Ploieşti,înregistrat cu 
nr.3783/03.12.2019 al copilului Matei Rareş-Ionuţ ; 
-Referatul nr.  8892 /17.02.2020 al Compartimentului Resurse umane din cadrul  aparatului propriu  de specialitate 
al primarului comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , privind suspendarea contractului individual de muncă al d-nei 
MATEI MARCELA, asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Bărcăneşti,  judeţul Prahova ; 

 Având în vedere prevederile : 
-Art.2 alin.(1) şi art.25  din OUG nr.111/2010, actualizată, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor ; 
-Art.1 alin.(1) lit. .”a” , art.7 alin.(1) şi (2) şi art.23,alin.1,lit.,,a” din H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010, actualizată, privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor; 
- Art. 51 lit.”a”  din  Legea 53/2003 privind  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
             În art.155 alin.5 lit.(e) 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. Începând cu 01.03.2020 până la data de 31.07.2021 (inclusiv), contractul individual de muncă  nr. 5 
din 11.05.2018 al d-nei MATEI MARCELA , CNP  2820420290191 , asistent  personal , în cadrul Primăriei 
Comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, se suspendă ,conform art. 51 lit.”a” din Legea 53/2003 privind  Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din initiativa sa , ca urmare a acordării concediului de 
cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani  MATEI RAREŞ-IONUŢ , CNP 5191122297286,  născut la data de 
22.11.2019 . 
               Art.2.. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
               Art.3. 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  secretarulu i 
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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