
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ALUNIŞ 

Primar 

 

                                                      DISPOZIŢIA nr. 7 

                                                          din 22.01.2018  

 

privind suspendarea raportului de serviciu 

dintre Comuna Aluniș și doamna Szasz Piroska Timea, asistent medical comunitar 

 

                    Primarul comunei ALUNIŞ, judeţul MUREŞ, 

                    Văzând:     – cererea d-nei Szasz Piroska Timea, asistent medical comunitar 

angajat al Primăriei comunei Aluniș, județul Mureș, prin care solicită suspendarea 

contractului individual de muncă și acordarea concediului de creștere a copilului,  

                    Având în vedere: 

-   art.50 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 

-  art. 21 lit. m) și art.24 lit. m)  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

-  art. 63 alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art.51 alin.(1) lit. a) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, aprobată de Legea nr.132/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  Hotărârii Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 

                    În temeiul art.68 și art.115 alin. (1) lit a) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

d i s p u n e : 

 

   Art. 1. - (1) Se suspendă raportul de serviciu dintre Comuna Aluniș și doamna Szasz 

Piroska Timea, asistent medical comunitar, domiciliată în comuna Aluniș, sat Aluniș, 

nr.452, județul Mureș, identificată prin codul numeric personal 2850218261996, din 

inițiativa sa, urmare a acordării concediului pentru creșterea copilului Zsigmond Szintia, 

identificată prin codul numeric personal 6171212261965, până la împlinirea vârstei de 2 

ani, începând cu data de 23 ianuarie 2018. 

 (2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu postul aferent funcției 

publice se rezervă, iar ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată. 



 (3) Pe perioada suspendării raportul de serviciu al doamnei Szasz Piroska 

Timea nu poate înceta și nu poate fi modificat decât din inițiativa sau cu acordul acesteia. 

 (4) Perioada concediului pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) 

constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la 

stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare., conform 

art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010. 

Art.2             De executarea prezentei dispoziții răspunde d-na Zsigmond Piroska-

Katalin, inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului- 

Compartimentul financiar contabil și resurse umane. 

Art.3            Prezenta dispoziție se comunică: Instituției Prefectului Mureș, 

Compartimentului financiar contabil și resurse umane, persoanelor nominalizate în 

referat. 

 

               Primar,                                                                       Avizat pt. Legalitate: 

                                                                                                             Secretar, 

     Kristof Jozsef Loránt                                                          ing. Kocsis András          
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