RoMANra
JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZTTTE
Nr.28 din 5 februarie2020
privind constatarea cazului de incetare de drept

a

contractului individual de muncl al salariatului TOADER ION,

la data decesului acestuia

Primarul oraqului Topoloveni, jude{ul Argeg;
AvAnd in vedere referatul nr.938 din 5 februarie2020 intocmit de sef serviciu resurse umane
dirr cadrrrl prim[riei prin care se mentioneazafaptul cd salariatul TOADER ION - muncitor calificat
in cadrul SP "StrAzi-Trotuare" al consiliului local- a decedat la data de 01.02.2020, astfel cum rezultd
din Certificat de deces seria D l0 nr.859430 eliberat de Directia pentru Evidenta Persoanelor Pitesti.
atasat referatului;

CunoscAnd prevederile art.56 alin.(1) lit.a) din Codul muncii aprobat prin Legea nr.5312003

republicat6, potrivit cdrora: "Conlractul individual de muncii existent inceteazd de drept : a) la datrr
clecesultri salariatului sau ....... " precum si pe cele ale art.538 alin.(2) qi ar1.542 din CodLrl
Adnrinistrativ aprobat prin OUG nr.5712019;

in temeiuldisp.art.lg6 alin.(l) lit.a) coroborat cuart.243 alin.(l) Iit.a) din CodutAdministrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:
Art.1.

Se constatl incetarea de drept a contractului individual de muncd al salariatului
TOADER ION din cadrul SP "StrAzi-Trotuare" al consiliului local la data de I februarie 2020. ca fiind
data decesului acestuia.

Art.Z, Un exemplar din

prezenta dispozi{ie qi actele care au stat la baza emiterii acesteia vor

fi comunicate serviciului de resurse umane pentru aducere Ia indeplinire

.

Art.3. (l) Prezenta dispozitie se comunicS, prin grija secretaruluigeneral, InstitulieiPrefectului
Arges pentru exercitarea controlului de legalitate: Serviciului "Resurse umane,
Adm in istrativ" pentru aducere la indepl i n ire.
(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunogtinfa public[ prezenta hotdrAre
prin publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE
AUTORITATII EXECUTIVE" - care poate fi accesat de la urmdtoarea adresS:

-

Judetr"rl

Secretar General
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