Uniunea Na{ionali a Barourilor din Rominia
Baroul.Alba -Alba Iulia
Consiliul Baroului Alba
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HoTAnAREA I\R. 20 lso.ot.2ot3

pentru reluare activiti{ii a doamnei Thifan Delia Rodica in postul
de contabil al Baroului Alba

Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Baroului Alba
nr.11 19.0I.2012, prin care s-a aprobat cererea doamnei Trifan Delia
Rodica de concediu pentru ingrijirea copilului de la data de
01.02.2012 pdni la data de 31.12.2012, decizia nr 99130.05 .2012 a
Consiliului Baroului Alba prin care s-a dispus suspendarea contractului
individual de munci al d-nei Trifan Delia Rodica, in temeiul art.51 lit
,,a" din Codul muncii;
Ydzdnd cererea formulatd de d-na Tiifan Delia Rodica,
inregistratd la Baroul Alba sub nr 6790121.02.2012, prin care solicitd
incetarea concediului pentru cregterea copilului in vdrstd de pdnd la
un an incepdnd cu data de 01.01.2013;
Avdnd in vedere prevederile art 5l alin I lit ,,d" din Codul
muncii, cele ale OUGnr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul

gi indemnizafia lunard pentru cregterea copilului,

metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr
prin N.G. Nr 52 l20ll.

Normele
11112010, aprobate

in temeiul art. 56 alin.2 lit. ,,g" din Legea 5lllgg5

privind

organizarea qi exercitarea profesiei de avocat, republicatS, art.
alin 3 din Statutul profesiei de avocat:

Consiliul Baroului Alba adopti prezenta

73

hotirire:

Art. 1. Aprobb reluarea activitilii de contabil al Baroului Alba de
cStre doamna Tiifan Delia Rodica, incepdnd cu data de I ianuarie
2013.

Art.2.

incepAnd cu data de 1 ianuarie 2013 inceteazd suspendarea
contractului individual de muncd al doamnei Trifan Detria Rodica.
inregistrat de I.TM sub nr.I101.08.2009.
Art. 3. Doamna Tiifan Delia Rodica beneficiaza de salariul lunar de
incadrare gi de celelalte drepturi prevdzute in contractul de munci gi
in actele adilionale la contract, aprobate anterior suspenddrii la

?

/

cerere a contractului individual de muncd pentru ingrijirea copilului
p6ni la un.an.
Art.4. Prezenta hotdrdre se pdstreazd in dosarul cu hotdrdri ale
consiliului baroului adoptate in anul 2013, in dosarul personal aI
salariatei, se comunicd la I.TM Alba qi doamnei Tiifan Delia Rodica,
prin grija secretarului baroului.
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