RoMANLq.
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZTTIE
Nr.13 din 17 ianuarie 2020
privind constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de muncl al unui salariat' la data
indeplinirii cumulative a condifiilor de vArsti sfandard Ei a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

Primarul oraqului Topoloveni, judetul Argeg;
Avdnd in vedere referatul nr.324 din 15.01.2020 intocmit

de seful serviciului de resurse umane

prin care face cunoscut faptul c6 salariata JERNOIU GEORGET A - personal contractual care ocupa
postul de referent IA, gradatia 5, in cadrul Serviciului Economic, Compartiment Buget-Contabilitate
din aparatul de specialitate al primarului - indeplineste cumulativ condiliile de vdrsti standard gi a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare la data de 27 .01.2020; situalie in raport de care propune
emiterea dispoziliei de constatate a cazului de incetare de drept a contractului individual de munc[ al
salariatei, la data respectivd;
V6zflnd prevederile art.51 alin.(l) lit.a), art.52-53 din Legea nr.26312010 privind sistemul
unitar de pensii publice, actualizatd; precum;i pe cele ale art.538 alin.(2) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019 coroborate cu cele ale art.56 alin.(l) lit.c)teza I din Codul Muncii
aprobat prin Legea nr.5312003, republicatf,, cu modific[rile Ei completbrile ulterioare;
In temeiul disp.art.l96 alin.(l) lit.a) coroborctcu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

A.rt.l.

Se constat[ incetarea de drept a contractului

individual de munc6 al doamnei JERNOIU

GEORGETA - personal contractual care ocupa postul de referent IA, gradatia 5, in cadrul Serviciului
Economic, Compartiment Buget-Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului - pentru motiv
de indeplinire cumulativ a condiliilor de vdrstd standard gi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, la data de 27 ianuarie 2020.

Art,2. Un exemplar din prezenta dispozitie Ei actele care au stat la baza emiterii acesteia vor
fi comunicate serviciului de resurse umane pentru aducere la indeplinire gi arhivare la dosarul personal
al acestuia.

Art.3. (1) Prezenta dispozitie se comunici, prin grija secretarului general, Instituliei Prefectului
Judetul Arges pentru exercitarea controlului de legalitate; Serviciului "Resurse umane,
Administrativ" pentru aducere la indeplinire.

-

(2) Compartimentul ,,Relafii Publice" va aduce la cunoqtin[d public6 prezenta dispozitie
prin publicare in Monitorul Oficial Local al OrasuluiTopoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTORITATII EXECUTM" - care poate fi accesat de la urmf,toarea adres[:
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