R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I

V A M A B U Z Ă U L U I

HOTĂRÂREA
nr. 66 din 29.08.2013
- privind aprobarea suspendării raporturilor de muncă ale
inspectorului de specialitate din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului,
pe durata efectuării concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.08.2013;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de d-ul viceprimar Popica Ioan, referatul compartimentului
de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 23 şi ale art. 24 din O.U.G. nr. 158/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 50, lit. ,,a” şi art. 51, alin. (1), lit. ,,a” din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (2),
lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, al. (1-3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă suspendarea, începând cu data de 01 iulie 2013, a raporturilor de muncă, a
contractului de muncă nr. 254/31.01.2011 ale d-nei Chirilaş Monica – Elena, salariată în cadrul
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului în funcţia de inspector de specialitate, CNP 2790907084472, pe
durata efectuării concediului pentru creşterea copilului Chirilaş Tudor – Constantin, CNP
5130520080024, până la data împlinirii vârstei de doi ani.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, d-nei
Chirilaş Monica Elena, compartimentului resurse umane şi compartimentului financiar - contabilitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorin DRĂGAN
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