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D I S P O Z I T I A  Nr. 243/2022
privind   încetarea  contractului individual de muncă nr. 5/31.03.2022 încheiat  pe perioadă

nedeterminată a numitului Panainte Corneliu  

Având în vedere:

-cererea  nr.  4523  din  13.09.2022   a  numitului  Panainte  Corneliu   instructor  muzical  de   la

Compartimentul  Cultură  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Pădureni ,   judeţul Vaslui

prin care solicită  încetarea contractului  individual  de muncă prin acordul  părţilor  începând cu data de 1

septembrie 2022. 

- prevederile  art.55   lit.  (b)  din   Legea  nr.  53  /2003  -Codul  muncii  ,  republicată,  modificată  și
completată; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) litera “b”și art. 197 alin. (1) și alin. (4) , art. 198 alin. (1)  și
alin. (2) , art. 199 alin. (1) și alin. (2) , art. 155 alin. (1) litera „d” , alin. (5) litera „e”   din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ  cu modificările și completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui;

  D I S P U N E:

                Art.1 Începând cu data de  1 septembrie 2022 încetează  prin acordul părţilor conform  art. 55 lit.
(b)  din  Legea nr. 53 /2003  -Codul muncii republicată, modificată și completată,   contractul individual de
muncă nr. 5 din  31.03.2022 încheiat pe durată nedeterminată  al domnului Panainte Corneliu  în calitate de
instructor muzical de la Compartimentul Cultură   din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pădureni , judeţul Vaslui ,  
               Art.2 Prezenta dispozitie  se va comunica celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere.

             Art.3 Împotriva prezentei dispoziţii de încetare a contractului individual de muncă, cel în cauză se poate
adresa instantei de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare.

    Art.4  Prezenta  dispozitie  va  fi  comunicată  prin  grija  secretarului  general  al  comunei  Pădureni,
Institutiei Prefectului judetului Vaslui, Compartimentului Financiar-Contabil si domnului Panainte Corneliu.

Pădureni,    13 septembrie 2022

  Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                                                                      Contrasemnează 
Secretar  general  UAT Pădureni

Munteanu Mirela 
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