
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comun Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135,  
telefon 0234222502, fax 0234 222870,   e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I Ț I A 

Nr.  87  din  31 mai 2021 
 

privind încetarea contractului individual de munca al doamnului BULAI PAUL,  
sef SVSU în cadrul Primariei comunei Dămienești, județul Bacău 

 

Primarul comunei Dămienești,  județul Bacău, dl. Răileanu Vasilică Catălin 

 
Ținând cont de: 
 referatul nr. 2024 din 31.05.2021 al secretarului general  Verde Matilda; 
 raportul final al comisiei de concurs nr. 1903/24.05.2021 prin care s-a declarat 

,,ADMIS,, candidatul Bulai Paul, pentru ocuparea functiei publice de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol 
al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU; 

 Dispoziția primarului  nr.  86 din 31 mai 2021 privind numirea în funcția publică 
de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei 
DĂMIENEȘTI, județul BACĂU 

        Având în vedere art. 56, alin (1), lit. d)  din Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii 
republicată si actualizată,  
       În temeiul  art. 154, art. 155 alin.l,  lit. a)  coroborat cu  alin. 5, lit  e), ale art. 196, 
alin. 1, lit. b) , art. 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

D I S P U N  : 
 

Art. 1.  Începând cu data de 01 iunie 2021, contractual individual de munca nr. 3310 
din 19.10.2015 încheiat cu d-l BULAI PAUL, încetează in conformitate cu art. 56, alin (1), 
lit. d)  din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată si actualizată,  
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează responsabilul pe resurse 
umane si  compartimentul Contabilitate din cadrul Primäriei Dămienești. 
Art. 3. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Bacău, în termen de 30 de zile de 
la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 
Art. 4. (1)  Prezenta dispoziție va fi comunicatä: Institutiei Prefectului Județului Bacău, 
Responsabil resurse umane, persoanei nominalizate la art. l, compartimentului 
Contabilitate din cadrul Primäriei Dămienești. 
             (2) Prevederile prezentei vor fi afisate la sediul primăriei si vor putea  fi 
consultate pe site-ul primăriei la adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL 
OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE. 
 

Primar, 

RĂILEANU Vasilică Cătălin 

 Contrasemnează de legalitate, 

Secretar general UAT, 

Verde Matilda 



 
 

 


