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ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.95/2021. 
cu privire la încetarea contractului individual de muncă  

încheiat cu dl KOZMA JOZSEF 
 
 Primarul Comunei Zăbala , 
 Având  în vedere : 
- Cererea nr.4917/02.08.2021 prin care domnul KOZMA  JOZSEF, asistent 

personal al persoanei cu handicap grav KOZMA KATALIN ,solicită încetarea 
contractului individual de muncă , pentru îndeplinirea cumulativă a 
condițiilor de vârstă și stagiului minim de cotizare pentru pensie anticipată, 
începând cu data de 31 iulie 2021. 

- Decizia  nr. 135925/23.06.2021 privind acordarea pensiei anticipate parțiale, 
eliberată de Casa de Pensii a județului Covasna  

- Referatul întocmit de referentul resurse umane nr. 4905/02.08.2021 , 
 În conformitate cu prevederile art.55 lit.a si  art.56  alin. 1 lit.c din Legea 
nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

  În baza art.155 alin.(1) lit.”d”, alin.5 lit.”e”, art.196 alin. (1) lit.”b”,art 197 
alin(1), art.243 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, publicată în M. Of. Nr 555/5 iulie 2019 

 
 

D I S P U N E: 
 
 
  Art.1. : Încetarea  contractului individual de muncă  încheiat cu 
domnul  KOZMA JOZSEF, asistent personal  începând cu data de 31 iulie 2021. 
            Art.2. : Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
încredinţează Compartimentul finaciar-contabil , impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului . 
                     Art.3. : Prezenta dispoziţie poate fi atacată la Tribunalul Covasna în 
termen de 30 zile de la comunicare. 
                     Zăbala la data de 2 august 2021. 
     
 
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

    PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL                        
          FEJÉR LEVENTE                                         BARABÁS  RÉKA 
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JUDEŢUL COVASNA  
PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBALA 
NR. 4905/02.08.2021. 
 
 
                                                             REFERAT 
 
 
              Având  în vedere cererea nr.4917/02.08.2021 prin care domnul KOZMA  
JOZSEF, asistent personal al persoanei cu handicap grav KOZMA KATALIN ,solicită 
încetarea contractului individual de muncă , pentru îndeplinirea cumulativă a 
condițiilor de vârstă și stagiului minim de cotizare pentru pensie anticipată, propun 
emiterea unei dispoziții de încetare a contractului individual de muncă a 
susnumitului incepând cu data de 31 iulie 2021.  
 
Zăbala la data de 2 august 2021. 
     
 
 
 

REFERENT 
HEJJA ENIKO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


