
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

DlspozlTIA nr. ife
din      lQFE

privind suspendarea ]a cerere a raportului de serviciu, al doamnei Sabou Laura

Presedintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand in vedere:
-referatul nr. 2323   din  lo.02.2022 al Directieijuridice si administratie locals;
-     art.  8  alin.  (2)  din  Ordonanta  de  Urgent5  a  Guvemului  nr.   148/2005  privind  sustinerea

familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile Si completarile ulterioare;
-      art.  2  alin.  (1)  din  Ordonanta de  Urgenta  a  Guvemului  nr.111/2010  privind  concediul  si

indemnizatia lunar5 pentru cresterea copiilor, cu modificarile Si complet5rile ulterioare;
-      art.191  alin.  (1) lit.  a)  Si alin.  (2) lit. b),  raportate la prevederile art.  514 alin.  (1) lit.  a) din

Ordonanta   de   Urgenta   a   Guvemului   nr.   57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu
modificarile Si completarile ulterioare;

fn temeiul art.196  alin.  (1)  lit.  b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.  57/2019 privind
Codul administrativ, cu cu modificarile completarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.(1). Se constata suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei Sabou Laura,
avand functia de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul mediu Si
utilitati  publice  din  cadrul  Directiei  arhitect  Sef,  1n  vederea  efectuarii  concediului  pentru  cresterea
copilului ?n varsta^de pans la 2 ani, incepand cu data de 25.02.2022 pans la data de  14.01.2024.

(2).  Incetarea suspendarii  raporturilor de  serviciu poate  avea  loc  Si  anterior termenului
maxim pentru care a fost constatata, la solicitarea doamnei Sabou Laura, formulata cu cel putin 30 de
zile  inainte  de  data  reluarii  activitatii  Si  cu  minimum  15  zile  inainte  de  data  incetarii  motivului  de
suspendare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-     Directiajuridica si administratie locals;
-     doamna sabou Laura.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
-     Agentia National5 a Functionarilor publici;
-     Directiajuridica si administratie locals;
-     Directia arhitect sef;
-     doamna sabou Laura;
-     dosarul profesional.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENHRAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


