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                                              DISPOZIŢIE Nr. 46/2016 
 
              Privitor la: încetarea prin acordul părţilor a raporturilor de muncă ale d-lui. Popescu 
Marius Adrian, având funcţia de consilier personal al primarului comunei Lăcusteni. 

 

       Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, prof. Marin Puchin,  

Având în vedere: 
Referatul nr 832/18.03.2016, întocmit de compartimentul secretariat din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Lăcusteni, prin care se propune încetarea prin acordul părţilor a 
raporturilor de muncă ale domnului Popescu Marius Adrian, având funcţia de consilier personal al 
primarului comunei Lăcusteni; 
              Văzând cererea d-lui. Popescu Marius Adrian, înregistrată cu nr. 831/18.03.2016, prin 
care solicită încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor; 
              În conformitate cu prevederile prevederile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, privind 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 63, alin. 5, 
lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
              În temeiul  art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

 
 Art.1. Începând cu data de 18.03.2016, încetează prin acordul părţilor raporturile de 

muncă ale d-lui. Popescu Marius Adrian, având funcţia de consilier personal al primarului 
comunei Lăcusteni. 
            Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, Compartimentului financiar-contabil din cadrul 
primăriei Lăcusteni şi d-lui Popescu Marius Adrian, prin grija secretarului comunei Lăcusteni. 
 

Lăcusteni: 18.03.2016 
 
                P R I M A R, 
         Prof. PUCHIN MARIN                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                                        S E C R E T A R, 
                                                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN 
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