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DISPOZITIE 

Privind reluarea activităţii  de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel  
 paznic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru,  

judeţul Buzău 
 
 

       Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
Ø Prevederile art.51 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Ø Prevederile art.7 alin.(2) şi (3) din O.U.G. nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

Ø Dispoziţia nr.82/2019 privind suspendarea contractului individual de 
muncă şi cererea  nr. 260/02.02.2021, prin care domnul Silivestru 
Dorinel-Viorel solicită cu 2 luni mai devreme reluarea activităţii din 
indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de 2 ani; 

Ø Referatul nr. 563/2021 întocmit de compartimentul de specialitate; 
             În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  

Codul administrativ, 
 

D I S P U N E: 
 
         Art. 1. –  Începând cu data de 1 martie 2021, încetează 
suspendarea contractului individual de muncă şi îşi va relua activitatea  
în cadrul Compartimentului administrativ Gospodăresc (alimentare cu 
apă, salubritate, pază, transport şcolar), Redactare, Arhivare documente, 
domnul Silivestru Dorinel-Viorel, paznic II, conform prevederilor art.51 
alin.(1) lit.a) din Codul Muncii. 
          Art.2. – Salariul de bază este stabilit conform prevederilor Legii 
cadru nr.153/2017 şi anexa la H.C.L.40/2020, fiind de 2.643 lei/lună, 
la care se adaugă indemnizaţia de hrană  conform O.G. nr.26/1994, în 
cuantum de 347 lei. 
          Art.3.  –  (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 
de zile de la data comunicării organului emitent; 



 
 
         (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios- administrativ sau, după caz, instanţei 
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 
comunicarea soluţiei contestaţiei; 
         Art.4.  – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredintează  
compartimentul financiar-contabil; 
         Art.5. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa 
publica, a titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si 
interesate, prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - 
Judeţului Buzău. 
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                                                               CONTRASEMNEAZĂ,         
           PRIMAR,                                    Secretar general comună 
  GRIGORE Valentin                                       OPREA Mirela       
 
 
     …………………….                                              ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       PRIMĂRIA BOZIORU 
       JUDEŢUL BUZĂU 
       Nr. 563  din  26.02.2021 
 

                                      APROBAT,   
                                                                                  PRIMAR ,  
             Grigore Valentin 
 
                                                        __________________________ 
 

REFERAT 
Privind reluarea activităţii  de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel  

 paznic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru,  
judeţul Buzău 

 
Cadrul legal: 
Ø Prevederile art.51 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Ø Prevederile art.7 alin.(2) şi (3) din O.U.G. nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

Ø Dispoziţia nr.82/2019 privind suspendarea contractului individual de 
muncă şi cererea  nr. 260/02.02.2021, prin care domnul Silivestru 
Dorinel-Viorel solicită cu 2 luni mai devreme reluarea activităţii din 
indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de 2 ani; 

                  În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ, 

 
      Având  în vedere cererea domnului  Silivestru Dorinel-
Viorel,titularul postului, înregistrată la nr.260/02.02.2021 prin care  
solicită cu 2 luni mai devreme reluarea activităţii din indemnizaţia de 
creştere a copilului până la vârsta de 2 ani, în condiţiile art.7 alin.(2) din 
OUG nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ,  
                                               PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind  reluarea activităţii  de către domnul 
Silivestru Dorinel-Viorel  paznic în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău începând cu data de 
01.03.2021. 

Întocmit,  
Referent resurse umane 

Buduianu Liliana 
 

…………………….. 
 

 


