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DETASARE (art.45) 

SC ...................................................      
Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul  S.C..... .............................................................................................. 

dl/d-na..............................................................................; 

      Având în vedere adresa S.C.  ............................................................... înregistratã 

sub nr. ......................... din data de .................................... prin care se solicitã detasarea  

d-lui/dnei ..............................................având functia de .................................................. 

în cadrul acestei societãti, respectiv acordul conducerii societăţii noastre,  

      În baza prevederilor art. 45 din Codul Muncii; 

      În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

     Art.1. Începând cu data de .........................dl/dna ...................................................... 

având functia  de ...................................... în cadrul societãtii, nr.contract...................se 

detaseazã la SC.....................................................conform art.45 din Codul Muncii, pe o 

perioada de................................................ . 

    Art. 2. Începând cu data detaşării drepturile cuvenite salariatului detaşat se vor 

acorda de către angajatorul 
*
  ...................................................................... 

    Art.3.Prezenta decizie se comunică cu : 

         - Salariatul detaşat  

         - Şefului ierarhic al salariatului detaşat, 

         - Compartimentul financiar-contabil 

         -  S.C................................................ 

         - Inspectoratul teritorial de muncă. 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă, salariatul detaşat: 

Data:................. Semnătura:......................  

 
* la care s-a dispus detaşarea, sau, după caz,  care a dispus detaşarea. 
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                      INAPT FIZIC /PSIHIC(art.61 lit.c) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

         Administratorul  S.C. ...............................................................................  dl./d-na 

.............................................................., 

        Având în vedere decizia nr. ............... din data ............................emisã de comisia 

de expertizã medicalã, privind pe dl/dna .............................................................. având 

functia de.........................................., prin care se constatã ............................................. 

........................................................................................................................................ , 

         Preavizul de ................. zile lucrătoare acordat salariatului conform notificãrii 

nr............./.......................... a expirat la data de .................................... , 

         Termenul de ................. zile lucrãtoare acordat salariatului pentru a-şi manifesta 

expres consimţãmântul cu privire la locurile de muncã oferite: 

.......................................................................................................................................... 

expirã la data de................................, 

          În baza prevederilor art. 61 lit c, art. 64 si 74 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãţile comerciale şi a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãţii,  

 

D E C I D E: 

 

Art.1.  Începând cu data de ............................... înceteazã  contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei .......................................................... având funcţia  de 

.............................................. în cadrul societãţii, nr.contract ...................... conform 

art. 61 lit.c  din Codul Muncii. 

        Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însãrcineazã dl./d-na           

 ....................................................şi va comunica decizia celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S.  

 

 

 

Luat la cunoştinţă ...............................                                  Data........................... 
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                                                             CONCEDIERE INDIVIDUALÃ(art.65) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

  DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul SC  .............................................................................................. 

dl/d-na.............................................................................. 

În baza hotãrârii Adunãrii generale a asociaţilor/ asociatul unic, din data de 

.........................privind desfiinţarea locului de muncã.................................... ocupat de 

dl/dna.........................................urmare motivelor .......................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................... ,  

Preavizul de ........ zile lucrãtoare acordat salariatului............................................ 

conform notificãrii nr. ....... . din ..................... a expirat la data de ................................ 

În baza prevederilor art.65(1),  din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de 

muncã al d-lui/d-nei ...................................................................... având functia  de 

....................................... în cadrul societãtii, nr.contract .................. conform art. 65(1) 

din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

......................................................................... şi va comunica decizia celui în 

cauzã,compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

  Luat la cunoştinţă …………………….                                                           

    Data…………. 
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MANDAT EXECUTARE(art.56 lit.g) 
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul SC ................................................................................................ 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere  mandatul de executare a pedepsei la locul de muncã 

nr........................... din data de...............al d-lui/d-nei.............................................având 

functia de................................................ în cadrul societãtii, 

În baza art.56 lit.g) din Codul Muncii si a prevederilor Codului de procedurã 

penalã, 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de 

muncã al d-lui/d-nei .................................................................... având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.56 lit.g) 

din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi comunicarea acesteia celui în 

cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teruitorial de muncă se 

însãrcineazã dl/dna ................................................ . 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 
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 SUSPENDARE DE DREPT (art.50 lit.d) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul SC................................................................................................ 

dl/d-na..............................................................................; 

Vãzând ordinul de chemare la încorporare/mobilizare/concentrare nr............... 

din ................................ emis de CMJ SATU MARE, privind pe numitul 

..................................................... având functia de......................................în cadrul 

societãtii; 

 În baza prevederilor art.69 din Legea nr.46/1996 si art.50 lit.d din Codul 

Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... se suspendã contractul individual 

de muncã al d-lui .................................................................................. având functia  

de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract............... conform art. 50 

lit.d din Codul Muncii , în vederea satisfacerii stagiului militar în termen, urmând ca la 

expirarea acestuia sã îsi reia activitatea în baza aceluiasi contract de muncã 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă…………….. 

Data:…………………………. 
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                        SUSPENDARE 

                art.51 lit.a), b), c), d), e), f)  

   
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul  SC ................................................................................   dl/d-na 

  .....................................................................; 

Având în vedere cererea înregistratã sub nr...................din data.................... prin 

care dl/dna.........................................................având functia de ............................. şi 

actele doveditoare anexate,  

 În baza prevederilor Legii19/2000 si art.51 lit.
*
 ............ din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... se suspendã contractul individual 

de muncã al d-lui/dnei .......................................................................... având functia  

de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.51 

lit.
*
 ........... din Codul Muncii .  

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

Luat la cunoştinţă……………… 

Data ……………… 

 
* Art. 51 lit: a)-creşterea şi îngrijirea copilului până la 2/3 ani; b)- îngrijirea copilului bolnav până la 7/18 ani; 

 c)-concediu paternal;  

d) -formare profesională ; e)-exercitarea unor funcţii elective;  f)-participare la grevă.  
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      ÎNTRERUPERE ACTIVITATE (ART 52 lit d) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul  SC ............................................................................................. 

dl/d-na..............................................................................; 

În baza hotãrârii Adunãrii generale a asociatilor/ asociat unic din data de 

.........................cu privire la întreruperea temporarã a activitãtii societãtii, ca urmare a 

(motive)............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

 În baza prevederilor  art.52 lit.d) si art. 53 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... se suspendã contractul individual 

de muncã al d-lui/dnei .................................................... având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.52 lit. d 

din Codul Muncii. 

Art.2. Dl/d-na............................................... va beneficia de indemnizatie de 

..................% din salariul de bazã, în sumã de................................. lei 

Art.3. Pe durata suspendãrii, dl/dna............................................................se aflã 

la dispozitia societãtii. 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

..........................................................................., si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

Luat la cunoştinţă :…………………. 

Data: …………………. 
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           ACORDUL PÃRTILOR (art.55 lit.b) 

   
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul SC ................................................................................................ 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere cererea înregistratã sub nr. .................... din .............................. 

prin care dl./d-na .................................................................... având functia de 

......................în cadrul societãtii, solicitã încetarea contractului individual de muncã 

prin acordul pãrtilor; 

În baza art.55 lit.b) din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de 

muncã al d-lui/d-nei ........................................................................................functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.55 lit.b 

din Codul Muncii. 

 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

Luat la cunoştinţă, salariat: 

Data: ………   Semnătura: …………….. 
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 CFP (art.54)

     
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul  SC .............................................................................................. 

dl/d-na..............................................................................; 

Având în vedere cererea înregistratã sub nr...................din data.................... prin 

care dl/dna.........................................................având functia de ............................. 

solicitã un numãr de.................... zile concediu fãrã platã pentru (motive) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................... 

În baza art. 54 din Codul Muncii, 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... se suspendã contractul 

individual de muncã al d-lui/d-nei..................................................................... având 

functia  de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract ............... 

conform art.54  din Codul Muncii. 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

Luat la cunoştinţă:................................. 

Data: ................................. 
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CONCEDIERE COLECTIVÃ (art.68) 
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul SC ............................................................................................... 

dl/d-na.............................................................................. 

În baza hotãrârii Adunãrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data de 

.............................................a planului de mãsuri sociale nr............din data 

de....................................prin care, urmare a  motivelor .................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

se desfiinteazã un numãr de ...................... locuri de muncã precum si, având în vedere 

proiectul de concediere colectivã nr. .............. din .................... prin care s-au prevãzut 

urmãtoarele criterii de stabilire a ordinii prioritare care au stat la baza concedierii 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Preavizul de .............zile lucrãtoare acordat salariatului .......................................  

conform notificãrii nr. .......................din............................ a expirat la data de 

...................................... ,  

În baza prevederilor art. 65- 72 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei .................................................... având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art. 66 din 

Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

ADMINISTRATOR, 

L.S. 

 

  
Luat la cunoştinţă: ………………… 

Data: …………….. 
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        DEMISIE (art.81 )  
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

         Administratorul  SC ..............................................................................dl/d-na 

........................................................................, 

         Având în vedere demisia înregistratã sub nr. .................... din .............................. 

prin care dl./d-na .................................................................... având functia de 

............................................ în cadrul societãtii,  denuntã  unilateral contractul 

individual de muncã, 

Preavizul de ............... zile calendaristice acordat de salariatul 

..............................................a expirat la data de ..............................; 

În baza art.81 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 Art.1.    Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei .................................................... având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.81 din 

Codul Muncii. 

Art.2.    Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

          Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã  dl/d-na  

................................................................. si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR,   

L.S. 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă: ...................... 

Data : ...................... 
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 DESFACERE DISCIPLINARÃ(art.61 lit.a)

     
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul  SC .............................................................................................. 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere referatul (nota de constatare) întocmit de cãtre dl/d-

na............................................. având functia de........................................înregistrat 

sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinarã, întocmit de 

............................................. având functia de ...................................înregistrat sub 

nr...................din...................................... privind abaterea disciplinarã sãvârsitã de 

....................................... având functia de ...................................... si care constã în 

.......................................................................................................................................... 

fiind astfel încãlcate prevederile art. ...............din Regulamentul intern / Contractul 

colectiv de muncã, referitoare la ".................................................................................", 

precum si faptul cã prin nota explicativã dl/d-na .....................................................nu 

aduce argumente exoneratoare de rãspundere; 

În baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1.  Începând cu data de ............................... se desface disciplinar  contractul 

individual de muncã al d-lui/d-nei ................................................. având functia  de 

..................................... în cadrul societãtii, nr.contract ............... conform art. 61 lit.a) 

 din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi comunicarea acesteia celui 

în cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă se 

însãrcineazã dl/d-na .................................................... . 

 

ADMINISTRATOR, 

L.S. 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă: ................... 

Data: ....................... 
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PENSIONARE (art.56 lit.c) 

  
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul SC .............................................................................................. 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere decizia de pensionare pentru limitã de vârstã/invaliditate emisã 

de Casa Judeteanã de Pensii ................. sub nr. ................ din ........................... a d-

lui./d-nei ...........................................................având functia de 

.................................................în cadrul societãtii; 

În baza prevederilor art.56 lit.c din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei ........................................................................ având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.56 lit.c) 

 din Codul Muncii. 

 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil, Casei judetene de pensii şi Inspectoratului 

teritorial de muncă. 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

LS 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă: ...................... 

Data : ........................ 
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                          NECORESPUNDERE PROFESIONALA  

                                                     (art 61 lit d )  
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 

DECIZIA NR..................... 
Data .......................... 

 

Administratorul S.C............................................................................................... 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere referatul (nota de constatare) înregistrat/ă sub 

nr..................../.................... întocmit de cãtre dl/d-na. ................................ având 

functia de..........................................., cu ocazia evaluării competenţei profesionale, 

conform Procedurii stabilite prin Contractul colectiv de muncă / Regulamentul intern, 

a d-lui/d-nei ..................................................... având functia de 

.........................................., prin care se constată că salariatul nu corespunde 

profesional locului de muncă ocupat,  

Termenul de ..................zile lucrãtoare acordat salariatului pentru a-şi manifesta 

în mod expres consimtãmântul cu privire la locurile de muncã oferite 

..........................................................................................................................................

..............................................................   expirã la data de..................; zilele cuprinse 

în intervalul de la ............................... pânã la .............................. nu constituie 

vechime în muncã, întrucât dl/d-na................................................nu a prestat 

activitate, fiind în termenul prevãzut de art.64, 73(2)   din Codul Muncii, 

În baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã  contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei .................................................................................... având 

functia  de ..................................... în cadrul societãtii, nr.contract ............... conform 

art. 61 lit.d)  din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul SATU MARE. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na 

................................................................................... si se comunicã celui în cauzã, 

compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă. 

 

ADMINISTRATOR, 

L.S.                                                                                

         

 

 

Luat la cunoştinţă : ……………….. 

Data : ……………….. 
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REINTEGRARE(art.56 lit.e) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul SC ............................................................................................... 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere cã prin H. J. nr ........................./...............................pronuntatã 

de................................................................prin care s-a dispus  reintegrarea  dlui/d-nei 

.........................................................................., fost salariat al societãtii în functia 

de............................................ precum si faptul cã în baza contractului individual de 

muncã aceastã functie a fost ocupatã de dl/d-na........................................... , 

În baza prevederilor art.56 lit.e din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei ................................................................. având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.56 lit.e  

din Codul Muncii. 

 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul SATU MARE. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi comunicarea acesteia celui 

în cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă se 

însãrcineazã dl/d-na............................................... . 

 

 

ADMINISTRATOR, 

L.S. 
 

 
 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: ....................... 
Data: .............. 
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CONCEDIERE(art.61 lit.b) 

    
SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

Administratorul SC ............................................................................................... 

dl/d-na.............................................................................. 

Având în vedere cã prin mandatul de arestare preventivă nr.  

................./............................... prin care dl./d-na .............................................  este 

arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, comunicat de organele în 

drept,  

În baza prevederilor art.61 lit.b) din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei ................................................................. având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.61 lit.b) 

 din Codul Muncii. 

 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi comunicarea acesteia celui 

în cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă se 

însãrcineazã dl/d-na............................................... . 

 

 

ADMINISTRATOR, 

L.S. 
 

 
 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: ....................... 
Data: .............. 
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      RETRAGEREA AVIZELOR, AUTORIZATIILOR DE EXERCITARE A PROFESIEI (56 lit.g) 

      INTERZICEREA EXERCITĂRII PROFESIEI SAU FUNCŢIEI (art.56 lit.h) 

 

SC ................................................... 

Sediul ............................................. 

Reg.Com. ...................................... 
 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

Administratorul  SC ................................................... dl/d-na ............................., 

Având în vedere  retragerea autorizaţiei / avizului de exercitare a profesiei de 

............................................................................................................ dispusă de către  

................................................................................................................. pentru dl./d-na 

........................................... , încadrat/ă în funcţia de ............................................... în 

cadrul societãtii, 

În baza art.56 lit.............. ) din Codul Muncii , 

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

D E C I D E: 

 

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual 

de muncã al d-lui/d-nei .................................................................... având functia  de 

......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.56 

lit...........) din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la 

Tribunalul Satu Mare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei şi comunicarea acesteia celui în 

cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teruitorial de muncă se 

însãrcineazã dl/dna ................................................ . 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

Luat la cunoştinţă: ...................... 
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Data : ........................ 

 

Încetare de drept   
SC ...................................................      
Sediul .............................................                                                     

Reg.Com. ......................................                                                         (ART.56 lit.a) 
 

 

DECIZIA NR..................... 

Data .......................... 

 

 

          Administratorul   SC .................................................................................... 

dl/d-na..............................................................................; 

Având în vedere decesul salariatului  .......................................................... 

conform certificatului de deces anexat în copie,  

 În baza prevederilor art. 56 lit.a) din Codul Muncii; 

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a 

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii, 

 

 

D E C I D E: 

 

 

Art.1. Începând cu data de ...................................................... dl/dna 

.................................................. având functia  de ....................................... în cadrul 

societãtii, nr.contract....................., încetează activitatea, contractul individual de 

muncă încetând de drept conform art. 56 lit.a) din Codul Muncii. 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-

na............................................................................ si se comunicã moştenitorului legal 

şi ITM Satu Mare.. 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

L.S. 

 

 

 

Luat la cunoştinţă,......................................... 

Data:................................. 

 

 
 

 


