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DISPOZITIE 

Privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a  d-lui  
Mirică Valentin – şofer, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 
  Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
  Având în vedere: 

Ø Cererea domnului Mirică Valentin înregistrată  la 
nr.1.362/17.05.2021 prin care solicită încetarea contractului de 
muncă, întru-cât a  indeplinit condiţiile de pensionare la limită de 
vârstă; 

Ø Prevederile ar.52- 53 alin.   din Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Prevederile art.56 alin.(1) lit. c) din Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

       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 17 mai 2021, încetează contractului 
individual de muncă al domnului Mirică Valentin, şofer  în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău, ca 
urmare a îndeplinirii condiţiilor cumulative a condiţiilor de vârstă standard 
şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.  
          Art.2.  – (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.3.  – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredintează  
compartimentul financiar-contabil; 
 
 



 
 
 
        Art.4. - 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. 1.365 din  17.05.2021 
                                      APROBAT,   
                                                                                  PRIMAR ,  
             Grigore Valentin 
 
                                                        __________________________ 
 

REFERAT 
Privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a  d-lui  
Mirică Valentin – şofer, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău 
 
 
Cadrul legal : 

Ø Cererea domnului Mirică Valentin înregistrată  la 
nr.1.362/17.05.2021 prin care solicită încetarea contractului de 
muncă, întru-cât a  indeplinit condiţiile de pensionare la limită de 
vârstă; 

Ø Prevederile ar.52- 53 alin.   din Legea 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Prevederile art.56 alin.(1) lit. c) din Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
      Având  în vedere cererea domnului Mirică Valentin prin care solicită 
încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a îndeplinirii 
condiţiilor cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim 
de cotizare pentru pensionare,  
 

PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind  încetarea contractului individual de 
munca al domnului Mirică Valentin începând cu data de 17 mai 2021. 

 
 

Întocmit,  
Secretar General Comună 

OPREA Mirela 
…………………….. 

 


