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D I S P O Z I Ţ I A NR. 87/2017
privind prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Crai Anamaria Arabela –
personal contractual – guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/87 din 29.06.2017, întocmit în acest
sens, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind prelungirea contractului individual de
muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela, personal contractual - guard, în compartimentul
administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș,
până la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului;
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 12, alin. (2), art. 27 şi art. 31(1) din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, art. 1 lit.”a” din OUG nr.19/16.05.2012, privind aprobarea unor masuri pentru
recuperarea reducerilor salariale;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (6), litera « a », punctul 19 şi art. 68, alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se prelungește contractul individual de muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela
personal contractual - guard în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat din
aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș, începand cu data de 01 iulie 2017, până la data
încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului. .
Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții intră în sarcina compartimentului
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuș.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Crai Anamaria Arabela,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.

Densuş, 29

iunie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN

VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA DENSUŞ
PRIMAR

337205, DENSUŞ, nr. 154
tel./fax: 0254/775010; 775210
cod fiscal 5453789
primariadensus@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR. 99/2017
privind prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Crai Anamaria Arabela –
personal contractual – guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/99 din 28.07.2017, întocmit în acest
sens, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind prelungirea contractului individual de
muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela, personal contractual - guard, în compartimentul
administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș,
până la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului;
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 12, alin. (2), art. 27 şi art. 31(1) din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, art. 1 lit.”a” din OUG nr.19/16.05.2012, privind aprobarea unor masuri pentru
recuperarea reducerilor salariale;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (6), litera « a », punctul 19 şi art. 68, alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se prelungește contractul individual de muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela
personal contractual - guard în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat din
aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș, începand cu data de 01 august 2017, până la
data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului. .
Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții intră în sarcina compartimentului
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuș.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Crai Anamaria Arabela,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 146/2017
privind prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Crai Anamaria Arabela –
personal contractual – guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/146 din 29.08.2017, întocmit în acest
sens, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind prelungirea contractului individual de
muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela, personal contractual - guard, în compartimentul
administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș,
până la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului;
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 12, alin. (2), art. 27 şi art. 31(1) din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare, a art. 10, alin. (4),
litera b) și a art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.
153/2017 și Hotărârea Consiliului local al comunei Densuș, nr. 58/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Densuș și a Instituției publice Biblioteca, aflată în subordinea Consiliului local
Densuș;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (6), litera « a », punctul 19 şi art. 68, alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se prelungește contractul individual de muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela
personal contractual - guard în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat din
aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș, începand cu data de 01 septembrie 2017, până
la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului. .
Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții intră în sarcina compartimentului
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuș.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Crai Anamaria Arabela,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 159/2017
privind prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Crai Anamaria Arabela –
personal contractual – guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/159 din 28.09.2017, întocmit în acest
sens, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind prelungirea contractului individual de
muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela, personal contractual - guard, în compartimentul
administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș,
până la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului;
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 12, alin. (2), art. 27 şi art. 31(1) din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare, a art. 10, alin. (4),
litera b) și a art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.
153/2017 și Hotărârea Consiliului local al comunei Densuș, nr. 58/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Densuș și a Instituției publice Biblioteca, aflată în subordinea Consiliului local
Densuș;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (6), litera « a », punctul 19 şi art. 68, alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se prelungește contractul individual de muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela
personal contractual - guard în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat din
aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș, începand cu data de 01 octombrie 2017, până
la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului. .
Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții intră în sarcina compartimentului
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuș.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Crai Anamaria Arabela,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 169/2017
privind prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Crai Anamaria Arabela –
personal contractual – guard în aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/169 din 30.10.2017, întocmit în acest
sens, prin care se propune emiterea unei dispoziții privind prelungirea contractului individual de
muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela, personal contractual - guard, în compartimentul
administrarea domeniului public și privat din aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș,
până la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului;
În conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 12, alin. (2), art. 27 şi art. 31(1) din
Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare, a art. 10, alin. (4),
litera b) și a art. 11 din Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr.
153/2017 și Hotărârea Consiliului local al comunei Densuș, nr. 58/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Densuș și a Instituției publice Biblioteca, aflată în subordinea Consiliului local
Densuș;
În temeiul art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (6), litera « a », punctul 19 şi art. 68, alin. 1 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Se prelungește contractul individual de muncă al doamnei Crai Anamaria Arabela
personal contractual - guard în cadrul compartimentului administrarea domeniului public și privat din
aparatul de specialitate al primarului comunei Densuș, începand cu data de 01 noiembrie 2017, până
la data încetării suspendării raportului de muncă al d-nei Marc Maria titulara postului. .
Art.2. Îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziții intră în sarcina compartimentului
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Densuș.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-nei Crai Anamaria Arabela,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.
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