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                                               D I S P O Z I Ţ I A    Nr. 78/ 20.04.2021 

                          cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare de concediere a doamnei Rață 
Maria, angajată în funcția contractuală de guard, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Jijila, județul Tulcea 
  

                DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
            Analizând, Procesul verbal nr.4829 din data de 16.04.2021 a Comisiei de cercetarea 

disciplinară prealabilă, Raportul nr.4830 din data de 16.04.2021 a Comisiei de cercetarea 

disciplinară prealabilă și referatul nr.4831/16.04.2021, întocmit de consilier resurse umane 

Enache Viorel, privind pe doamna Rață Maria, a rezultat că aceasta a săvârșit următoarele 

fapte care constiuie abateri disciplinare: 

- absențe nemotivate de la serviciu: 
       La data de 23.03.2021, doamna Rață Maria, angajată în funcția contractual de 
guard, a solicitat concediu fără plată, pentru o peroada de 90 de zile, începând cu data 
de 22.03.2021, zi în care a fost absentă. Cererea nr.3536 din data de 23.03.2021, prin 
care solicita concediu fără plată, a fost lăsată la registratura instituției, fără a discuta 
aprobarea cererii, cu angajatorul instituției, în cazul de față Primarul comunei Jijila. 
       I s-a făcut cunoscut, în nenumărate rânduri, doamnei Rață Maria, care a continuat 
să absenteze de la locul de muncă, faptul că i se poate acorda concediu fără plată, numai 
cu acordul părților și a fost invitată să discute cu domnul Primar, nu s-a primit niciun 
răspuns. Drept dovadă, sunt adresele trimise la domiciliul doamnei Rață Maria, care s-
au întors la primărie fără niciun raspuns. 
        Ținând cont de faptul că până în prezent, doamna Rață Maria, nu a manifestat 
intenția de a se prezenta la primărie, precum și faptul că nu s-a prezentat la convocarea 
din 16 aprilie 2021, orele 10:00 pentru audiere, creându-se imposibilitate desfășurării 
cercetării disciplinare, se constată că doamna Rață Maria, a săvârșit abatere disciplinară 
prin absențe nemotivate de la serviciu, în perioada 22.03.2021-16.04.2021, potrivit 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului 
Comunei Jijila; 

- cu privire la încălcarea prevederilor legale, referitor la îndatoriri corelate cu atribuțiile și 
responsabilitățile guardului; 
       Prin abaterea disciplinară săvârșită de către doamna Rață Maria, prin absențe 

nemotivate de la serviciu, s-au încălcat și atribuțiile din fișa postului, față de instituție. 



       În conformitate cu prevederile art.58, coroborat art.61, lit.a) și art.251 alin. (3) din 
Legea nr.53/2003 – republicată și cap. XIII, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Jijila. 

    În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
  
                                                                  DISPUN: 

                

          Art.1.În temeiul art.248 alin.(1) lit. e) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, doamna 
Rață Maria se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă 
nr.9/01.09.2015, începând cu data de 20.04.2021. 
.       Art.2. Prezenta dispoziție se comunică doamnei Rață Maria în termen de 5 zile de la data 
emiterii, personal, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin adresă 
recomandată la domiciliul sau reședința comunicată de aceasta și produce efecte de la data 
comunicării acesteia, conform dispozițiilor art.252 alin.(3) și (4) din Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii  .   
         Art.3.Compartimentul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziții.      
         Art.4.Prezenta dispoziţie, poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice, de la 
data  comunicării la tribunalul în a cărui circumscripție își are domiciliul sau reședința 
salariatul, conform dispozițiilor art.252 alin.(5) și art.269 alin.(2) din Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii .      
        Art.5.Prezenta dispoziţie, va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, 
Compartimentului resurse umane, Compartimentului financiar – contabil și salariatului. 
 
 

  
                       Primar,                     Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 

                        Deacu Costică              Acriș Dumitru 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


