
ROMANIA
.ITJDETUL ALBA

ORA$UL OCNA MURE$
PRIMARUL

DISPOZITIA NR.3J4?

Berghian Corneliu Teotil clin cadrul cornpartimentului ,,Cabinetul primarului ,,

PRIMAITT]L ORA$ULUI OCNA MURE$, VINTELER SILUU

Avind in vedere: - Refbratul nr. 15954129.10.2020 al Direc{iei economice, Serviciul buget-
contabilitate, resurse Llmane, incheierea civila nr. 239115.10.2020 a Judecdtoriei Aiud in dosarul
3368117512020 privind validarea rnar-rdatului de primar ales al domnului Silviu Vinfeler, procesul-
verbal nr'15907128.10.2020 incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedinfei privind ceremonia de constituire
aConsiliuluiLocalaloraEuluiocnaMureE,juclelulAlbadincarerezultd,cd,ladatade 2g.10.2020
dornnul Silviu Vinleler , in calitate de primar ales Ei validat a depus .jurdmantul in fala consiliului
local, contractele individuale de muncd ale angaialilor MureEan Iuliu Marius Ei Berghian Corneliu
Teofil incheiate pe perioacld determinatd , respectiv pe durata mandatullri primarului in condiliile
prevdzute laart.66 din Legea nr,2l5l2ool in vigoare la aceadatd, art.56 alin. (1) lit. i) din Legeanr.
fil2OA3-Codul Muncii, ctt modificdrile;i completdri le ulterioare, art. 150 alin. (3) qi aft. 151 alin.
(1) qi (3) din OUG nt 5712019 privind Codul acLninistrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare
coroborate cu Radiograma nr. 3298453109.10.2020 a MAI, din care rezultd faptul cd odatd cu
depunerea jurdmAntului de cdtre primarul nou-ales inceteazd, exerciliul mandatului anterior,
respectiv, din punct de vedere al realfiilor de muncd se implineqte perioada contractului incheiat pe
perioadd determinatS;

in temeiul: ar1.196 alin. (1) lit. b) Ei alin. (2) din ouG. nr.57l2Otg privind codul
adm i ri i strat iv, actualizat

DISPUNE :

Art. l: Iaacl de incetarea, de drept, a contractului individual de munc6 incheiat pe perioadd
determinatd a domnului Mureqan Iuliu-Marir-rs, consilier IA, studii S din cadrul compartimentului
,,Cabinetul Primarului " la data de 28.10.2020, clatd,lacare expir[ termenul contractului individual de
muncd . incheiat in condiliile legii, pe durata mandatului primarului.

Art.2: Ia act de incetarea, de clrept a contractului individual de muncd incheiat pe perioadd
determirlatd a domnului Berghian Corneliu Teofll, referent IA, studii M din cadrul compartime,tului
..Cabinetul Primaruh"ri " 7a data de 28. 10.2020, datd la care expird termenul contractului individual de
muncd , incheiat in condiliile legii, pe durata mandatului prima
rului.

Art. 3: impotriva prezentei dispozilii persoana interesatd poate depune contesta{ie la priprarul
ora$r"rlui Ocna Mureq, in termen de 20 zile lucrltoare, de la clata ludrii la cunoqtinld a actului de fafd,
irr terlreitrl prevederilor cuprinse Ia art.37 alin.(2) din Legea nr.l53l2Ol7 pentru aspecte privind
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drepturile salariale, precunl qi ra instanla cle contencios adrninistrativ,
data comunicarii solulionarii contestaliei in terneiul art.37 alin.(4) din
nr'55412004 a contenciosr,rlui administrativ, pentru alte aspecte.

in terrnen de 30 de zile de la

Legea nr.15312017 qi a Legii

Art' 4: cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se imputeniiceqte Direclia economicd,
Serviciul buget contabilitate, resurse untane_sala izare.

Prezenta dispozilie se va comunica la urmdtorii:
- Institulia Prefectului- Judeful Alba;
- Direc{ia economicd, Serviciul buget contabilitate, resllrse Lrmane- salaizare;- Domnului Mureqan Iuliu Marius,
- DomnuluiBerghianCoureliu-Teofil,

Ocna Mureq, la

PRIMAR,
SILVIU VINTELER
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