
                    ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI  PARVA 

 

 

 

                                                                   D I S P O Z I T I E 

privind  incetarea contractului de munca a d-amnei GAVRILOAIE VIORICA din comuna Rebra 

nr.293,judetul Bistrita- Nasaud , incadrat   pe  postul  consilier al primarului cu  contract 

individual de munca  pe durata determinata, incepand cu  data  de 04.01.2016 

                                                                                                                                                           

Primarul   comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 

 

         Avand  in  vedere: 

                 - raportul nr.4179/30.12.2015 intocmit de secretarul comunei  Parva-Calus Ioan, privind  

incetarea contractului de munca a d-nei Gavriloaie Viorica din comuna Rebra nr.293, judetul 

Bistrita- Nasaud, incadrat   pe  postul  de consilier al primarului cu  contract individual de munca 

pe durata determinata, incepand cu  data  de 04 .01.2016; 

                  -  cererea d-nei Gavriloae Viorica prin care isi da acordul de incetare a contractului de 

munca din functia de consilier al primarului inregistrata sub nr.4179 din 30.12.2015;                

      -vazand Dispozitia  Primarului Comunei Parva nr.51/29.06.2012 privind angajarea d-

nei Gavriloaie Viorica  pe postul de consilier al primarului ,incepand cu data de 01.06.1999;  

-prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva nr.30/08.02.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 

- prevederile art.55 lit.”b” din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii; 

 In temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”d” si alin.(5) lit.”e”, art.68 alin.(1) şi art.115 

alin.(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicata cu 

modificari si completari; 

 

                    D  I  S  P  U  N   ; 

 
                     Art.1.Începând cu data de 04.01.2016, încetează contractul de munca a d-nei, 

Gavriloaie Viorica din comuna Rebra nr.293, judetul Bistrita- Nasaud, incadrat   pe  postul  de 

consilier al primarului cu  contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu  data  

de 04 .01.2016 in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva. 

  Art. 2.Cu data emiterii prezentei dispoziţii, postul de consilier al primarului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva ramane vacant, data la care se 

abroga dispozitia Primarului comunei Parva nr.51/29.06.2012 privind angajarea d-nei Gavriloaie 

Viorica  pe postul de consilier al primarului comunei Parva. 

  Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 

domnul Căluş Ioan –secretarul comunei Parva si doamna Singiorzan Catalina-referent III în 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva.      
    Art. 4.Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului comunei Parva cu:  

 - Institutia Prefectului, judeţului Bistriţa-Năsăud       

                                   - Sîngiorzan Cătălina-referent III in aparatul de specialitate Primarului 

comunei Parva  

  --D-nei, Gavriloaie Viorica din comuna Rebra nr.293. 

 

          P R I M A R ,                         Avizat secretar, 

STRUGARI IOAN                          Căluş Ioan 

 

 

Nr. 2 

Din 05.01.2016. 



 

 

 R O M A N I A   

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

NR. 4179 DIN 30.12.2015. 

             R A P O R T 

        privind  incetarea contractului de munca a d-amnei GAVRILOAIE VIORICA din comuna 

Rebra nr.293,judetul Bistrita- Nasaud , incadrat   pe  postul  consilier al primarului cu  contract 

individual de munca  pe durata determinata, incepand cu  data  de 04.01.2016 

 

 

  Subsemnata Calus Ioan-secretar in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Parva. 

 

 Având în vedere: 

                    - necesitatea incetarii contractului de munca a d-nei Gavriloaie Viorica din comuna 

Rebra nr.293, judetul Bistrita- Nasaud, incadrat   pe  postul  de consilier al primarului cu  

contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu  data  de 04 .01.2016; 

 --  cererea d-nei Gavriloae Viorica prin care isi da acordul de incetare a contractului 

de munca din functia de consilier al primarului inregistrata sub nr.4179 din 30.12.2015;                                

-vazand Dispozitia  Primarului Comunei Parva nr.51/29.06.2012 privind angajarea d-

nei Gavriloaie Viorica  pe postul de consilier al primarului ,incepand cu data de 01.06.1999;  

-prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva nr.30/08.02.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 

- prevederile art.55 lit.”b” din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii; 

 In temeiul dispoziţiilor art.63 alin.(1) lit.”d” si alin.(5) lit.”e”, art.68 alin.(1) şi 

art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-

republicata cu modificari si completari; 

 
 

                    C O N S T A T; 

 

 Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care sa se dispuna: 
                     Începând cu data de 04.01.2016, sa înceteaze  contractul de munca a d-nei, 

Gavriloaie Viorica din comuna Rebra nr.293, judetul Bistrita- Nasaud, incadrat   pe  postul  de 

consilier al primarului cu  contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu  data  

de 04 .01.2016 in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva. 

  Cu data emiterii prezentei dispoziţii, postul de consilier al primarului  din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva va ramane vacant, data la care se abroga 

dispozitia Primarului comunei Parva nr.51/29.06.2012 privind angajarea d-nei Gavriloaie Viorica  

pe postul de consilier al primarului comunei Parva. 

  Incetarea contractului este urmare a faptului ca d-na Gavriloaie Viorica a fost 

declarata admis la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de referent debutant. 

 

 

 

     SECRETAR, 

    CALUS IOAN 

 

 


