
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

DISPOZITIA NR. 84/26.06.2020 
privind încetarea contractului individual de muncă nr. 1/01.05.1997  al 

salariatului Chircu Ștefan, funcție contractuală - paznic,  în  
compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere, din cadrul 

primăriei comunei Cernătești 
 

Având în vedere:   
           - referatul d-nei Puiu Eleonora, referent în cadrul compartimentului 
de resurse umane,  salarizare,  registratură și relații publice,  monitorizare 
proceduri administrative, înregistrat sub nr.2166/26.06.2020, prin care se 
propune încetarea contractului individual de muncă al domnului CHIRCU 
ȘTEFAN, ca urmare a decesului acestuia; 
          - cererea domnului Chircu Dumitru, în calitate de rudă, înregistrată la 
nr. 2164/26.06.2020, prin care solicită încetarea contractului individual de 
muncă al domnului Chircu Ștefan, cu nr.1/01.05.1997, înregistrat în 
registrul general de evidență a salariațior, ca urmare a decesului acestuia; 

- Certificat de deces nr. 27 seria D.10 din data de 26.06.2020 – 
defunct Chircu Stefan; 
         - prevederile art. 56 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “b”, art. 197 alin. (1), art. 
200,  din O.U.G. nr. 57/2019 prvind Codul administrativ, 
 

DISPUNE: 
 

         Art.1. Începând cu data de 26.06.2020 încetează, conform 
prevederilor art. 56 alin. (1) lit. ,,a,, din Legea nr. 53/2003, privind Codul 
muncii, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de 
muncă al salariatului Chircu Ștefan, angajat în funcția contractuală de 
paznic, în cadrul compartimentului administrativ, gospodarire, intrținere, al 
aparatului de  specialitate al primarului  Comunei Cernătești. 
 

         Art.2. Încetarea contractului individual de muncă al d-lui Chircu 
Ștefan se înregistrează în Registrul General de Evidență al Salariaților și se 
transmite, în format electronic, Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău. 
 

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozții se încredințeaza 
Biroul financiar contabil, achiziții publice, taxe și  impozite și 
Compartimentul resurse umane, salarizare, registratură și  relații publice,  
monitorizare proceduri administrative. 
                                                                                                             
         Art.4. Secretarul general comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispoziție  Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe și 
Compartimentului resurse umane, salarizare,  registratură și relații publice,  
monitorizare proceduri administrative,  pentru ducere la îndeplinire, precum 
și Instituției Prefectului – județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 
            
           Primar,                                     Contrasemneză pentru legalitate 
    MÎRZEA PETRACHE         Secretar general al comunei Cernătesti 
                                                                DUMITRAȘCU DORU VASILE 



 


