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                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE         
                                                 NR.1214/31.05.2018 

                   privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al d-nei   

                                      Micle Nicoleta-Valentina – bibliotecar comunal  

                           Viceprimarul comunei  Rus,  

              Având în vedere: 

-cererea nr.1100/18.05.2018 a d-nei Micle Nicoleta –Valentina privind încetarea contractului individual 

de muncă , prin acordul părților; 
- contractul individual de muncă nr.28/29.10.2004 privind angajarea pe perioadă  nedeterminată a d-nei 

Micle Nicoleta- Valentina în funcţia contractuală de bibliotecar comunal  , în  cadrul Primăriei comunei 
Rus;  

- prevederile art.55, lit.(b) din Legea nr.53/2003 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- expunerea de motive nr.1212/31.05.2018 și Proiectul de hotărâre inițiat de  viceprimarului comunei 
Rus;  

- raportul întocmit de secretarul comunei; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- prevederile Legii bibliotecilor  nr.334/2002 , cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.36 ,alin. (2), lit.(a ) ,din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 
,republicată ,cu modificările și completările ulterioare. 
                În  temeiul art.45 alin. (1) şi art. 115 

, alin. (1), lit. b)  ,din Legea nr.215/2001,privind 

administratia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                  
                                                                      PROPUN  : 

Art.1. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată  al d-nei Micle 

Nicoleta-Valentina,  încadrată în funcția contractuală de  bibliotecar comunal  în cadrul Primăriei 
comunei Rus. 

Art. 2.  Încetarea contractului individual de  muncă , survine în baza prevederilor art.55, lit. (b) din Legea 

nr.53/2003 republicată, privind Codul muncii -  prin acordul părţilor , la data convenită de acestea 
21.05.2018. 

Art.3. Prezenta hotărâre  poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către: 
- Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 
- Primarul comunei Rus; 
- Dosar hotărâri; 
- Biroul contabilitate; 
- d-nei Micle Nicoleta-Valentina ; 
- Dosarul profesional. 
 
INIȚIATOR  ,                                                                                                                           AVIZAT   PENTRU LEGALITATE, 
VICEPRIMAR ,                                                                                                                               SECRETARUL COMUNEI ,    
UNGUR IOSIF                                                                                                                                     BORA IOAN MARIAN 
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