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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar -Ionela-Mirela Medrea 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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 din 18.01.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.7 

privind suspendarea raportului de serviciu și acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani al doamnei 

Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 1, Compartimentul 

Agricol, începând cu data de 18.01.2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.1119/18.01.2021, întocmit de Inspector Resurse Umane Magdalena Varga;  

• Cererea dnei Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 

1 în cadrul Compartimentul Agricol al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, înregistrată la 

Primăria comunei Bod sub nr. 1113/15.01.2021, prin care solicită suspendarea raportului de serviciu începând 

cu data de 18.01.2021 pentru creșterea copilului până la 2 ani; 

• Prevederile art. 514, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 51, alin. (1), lit. a) din Codul muncii cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, actualizată ; 

• Prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, actualizată; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă suspendarea raportului de serviciu și acordarea concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani al 

doamnei Ionela-Mirela MEDREA, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 1, 

Compartimentul Agricol, începând cu data de 18.01.2021.  

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane. 

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE                        Daniela-Laura AXENIE 

 

 

                         


