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D I S P O Z I Ţ I A NR. 86/2017
privind modificarea Dispoziției nr. 151/2016, privind suspendarea contractului
individual de muncă al d-nei Marc Maria

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând referatul înregistrat sub numărul 54/86 din 29.06.2017, din
care rezultă că d-na Marc Maria a solicitat suspendarea contractului individual de
muncă pentru faptul că a suferit o intervenţie chirurgicală, fiind diagnosticată cu
Carcinom adenoscuamos slab diferențiat(G3), operat şi necesită o perioadă mai lungă
de recuperare, conform cererii înregistrată la Primăria comunei Densuş, sub numărul
2651 din 27.12.2016;
D-na Marc Maria este încadrată în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuş, pe postul contractual de guard, clasa de salarizare 21.
Ţinând cont de concediul medical depus la Primăria comunei Densuş şi
înregistrat sub numărul 1544/27.06.2017;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (1), (2) și (3) , art. 50, litera “b”, din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată precum şi a art. 63, alin. (1),
litera “d”, alin. (5), litera “e” şi a art. 68 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. 1.- Începând cu data de 01.07.2017, se prelungește suspendarea
contractual individual de muncă al d-nei Marc Maria, încadrată în muncă pe postul
contractual de guard, clasa de salarizare 21, pentru o perioadă de o lună de zile.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Judeţean
Hunedoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara, d-nei Marc Maria şi compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 29 iunie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN

VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 97/2017
privind modificarea Dispoziției nr. 151/2016, privind suspendarea contractului
individual de muncă al d-nei Marc Maria

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând referatul înregistrat sub numărul 54/97 din 28.07.2017, din
care rezultă că d-na Marc Maria a solicitat suspendarea contractului individual de
muncă pentru faptul că a suferit o intervenţie chirurgicală, fiind diagnosticată cu
Carcinom adenoscuamos slab diferențiat(G3), operat şi necesită o perioadă mai lungă
de recuperare, conform cererii înregistrată la Primăria comunei Densuş, sub numărul
2651 din 27.12.2016;
D-na Marc Maria este încadrată în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuş, pe postul contractual de guard, clasa de salarizare 21.
Ţinând cont de concediul medical depus la Primăria comunei Densuş şi
înregistrat sub numărul 1818/25.07.2017, pentru luna august 2017;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (1), (2) și (3), art. 50, litera “b”, din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată precum şi a art. 63, alin. (1),
litera “d”, alin. (5), litera “e” şi a art. 68 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. 1.- Începând cu data de 01.08.2017, se prelungește suspendarea
contractual individual de muncă al d-nei Marc Maria, încadrată în muncă pe postul
contractual de guard, clasa de salarizare 21, pentru o perioadă de o lună de zile.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Judeţean
Hunedoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara, d-nei Marc Maria şi compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 28 iulie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN

VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 145/2017
privind modificarea Dispoziției nr. 151/2016, privind suspendarea contractului
individual de muncă al d-nei Marc Maria

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând referatul înregistrat sub numărul 54/145 din 29.08.2017, din
care rezultă că d-na Marc Maria a solicitat suspendarea contractului individual de
muncă pentru faptul că a suferit o intervenţie chirurgicală, fiind diagnosticată cu
Carcinom adenoscuamos slab diferențiat(G3), operat şi necesită o perioadă mai lungă
de recuperare, conform cererii înregistrată la Primăria comunei Densuş, sub numărul
2651 din 27.12.2016;
D-na Marc Maria este încadrată în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuş, pe postul contractual de guard, gradația 5.
Ţinând cont de concediul medical depus la Primăria comunei Densuş şi
înregistrat sub numărul 2078/29.08.2017, pentru luna septembrie 2017;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (1), (2) și (3), art. 50, litera “b”, din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată precum şi a art. 63, alin. (1),
litera “d”, alin. (5), litera “e” şi a art. 68 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. 1.- Începând cu data de 01.09.2017, se prelungește suspendarea
contractual individual de muncă al d-nei Marc Maria, încadrată în muncă pe postul
contractual de guard, gradația 5, pentru o perioadă de o lună de zile.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Judeţean
Hunedoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara, d-nei Marc Maria şi compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 29 august 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
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LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 158/2017
privind modificarea Dispoziției nr. 151/2016, privind suspendarea contractului
individual de muncă al d-nei Marc Maria

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând referatul înregistrat sub numărul 54/158 din 28.09.2017, din
care rezultă că d-na Marc Maria a solicitat suspendarea contractului individual de
muncă pentru faptul că a suferit o intervenţie chirurgicală, fiind diagnosticată cu
Carcinom adenoscuamos slab diferențiat(G3), operat şi necesită o perioadă mai lungă
de recuperare, conform cererii înregistrată la Primăria comunei Densuş, sub numărul
2651 din 27.12.2016;
D-na Marc Maria este încadrată în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuş, pe postul contractual de guard, gradația 5.
Ţinând cont de concediul medical depus la Primăria comunei Densuş şi
înregistrat sub numărul 2319/26.09.2017, pentru luna octombrie 2017;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (1), (2) și (3), art. 50, litera “b”, din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată precum şi a art. 63, alin. (1),
litera “d”, alin. (5), litera “e” şi a art. 68 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. 1.- Începând cu data de 01.10.2017, se prelungește suspendarea
contractual individual de muncă al d-nei Marc Maria, încadrată în muncă pe postul
contractual de guard, gradația 5, pentru o perioadă de o lună de zile.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Judeţean
Hunedoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara, d-nei Marc Maria şi compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 28 septembrie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN

VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 168/2017
privind modificarea Dispoziției nr. 151/2016, privind suspendarea contractului
individual de muncă al d-nei Marc Maria

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând referatul înregistrat sub numărul 54/168 din 30.10.2017, din
care rezultă că d-na Marc Maria a solicitat suspendarea contractului individual de
muncă pentru faptul că a suferit o intervenţie chirurgicală, fiind diagnosticată cu
Carcinom adenoscuamos slab diferențiat(G3), operat şi necesită o perioadă mai lungă
de recuperare, conform cererii înregistrată la Primăria comunei Densuş, sub numărul
2651 din 27.12.2016;
D-na Marc Maria este încadrată în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuş, pe postul contractual de guard, gradația 5.
Ţinând cont de concediul medical depus la Primăria comunei Densuş şi
înregistrat sub numărul 2603/27.10.2017, pentru luna noiembrie 2017;
În temeiul prevederilor art. 49, alin. (1), (2) și (3), art. 50, litera “b”, din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată precum şi a art. 63, alin. (1),
litera “d”, alin. (5), litera “e” şi a art. 68 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. 1.- Începând cu data de 01.11.2017, se prelungește suspendarea
contractual individual de muncă al d-nei Marc Maria, încadrată în muncă pe postul
contractual de guard, gradația 5, pentru o perioadă de o lună de zile.
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Judeţean
Hunedoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.
Art. 3.-Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Densuş, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului
judeţului Hunedoara, d-nei Marc Maria şi compartimentului contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 30 octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN

VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

