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D I S P O Z I T I A  NR. 69 din 25.03.2022 

privind incetarea contractului  individual de munca nr. 544 dfin 15.11.2021 incheiat pe perioada 
nedeterminata a numitului   

Bujdei Catalin in calitate de muncitor in cadrul  Compartimentului de  gospodarire comunala din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei Calafidesti, judetul Suceava 

  
 
 FRINCU Adrian – primarul comunei Calafindesti 

Avand in vedere: 
- Referatul de specialitate al secretarului generall comunei Calafindesti, inregistrat cu nr. 2148 din 

25.03.2022; 
- Cererea domnului BUJDEI CATALIN, inregistrata cu nr. 2146 din 25.03.2022, prin care solicita 

incetarea contractului individual de munca prin demisie incepand cu data de 28.03.2022; 
- Art. 3, alin.(2), lit. (p), coroborat cu art. 4, alin. (1), lit. (f) din H.G. nr. 905 din 2017 privind registrul 

general de evidenta a salariatilor; 
Prevederile  art. 55 lit. (b) si art. 81, alin. (7) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 155 alin.(1), lit. (d),alin.(5), lit.(e) si art. 196 alin. (1) lit. (b),art. 197, alin. (1) si 
alin. (4), art. 199, alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
D I S P U N : 

          Art.1.– Incepand cu data de 28.03.2022, inceteaza prin acordul partilor , contractul individual de munca nr. 
544 din 15.11.2021 incheiat pe perioada nedeterminata a domnului Bujdei Catalin, in calitate de muncitor in 
cadrul  Compartimentului de  gospodarire comunala din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei 
Calafidesti, judetul Suceava. 
         Art.2.– Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza secretarul general al Comunei 
Calafindesti, judetul Suceava si compartimentul financiar contabil. 
        Art.3.-  Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, 
privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
        Art.4. -  Prezenta dispoziţie, se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege  autoritatilor si persoanei nominalizate la art. 1, Institutiei prefectului- 
judeţul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina webs a comunei .  

 
 

PRIMAR, 
ADRIAN FRINCU 
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