
DISPOZIŢIE

Art. 1. începând cu data de 11.01.2018, încetează contractului individual de muncă al

doamnei Chisnăr Valeruţa din corn. Şanţ nr. 462 angajată cu contract de muncă pe
perioadă determinată ca asistent personal la Primăria corn. Şanţ pentru numita Chisnăr

Viorica.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul
primăriei comunei Şanţ.

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă la primăria
comunei Şanţ în termen de 30 zile de la comunicare în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Chisnăr Valeruţa din
comuna Şanţ nr. 462, angajata cu contract de muncă pe perioadă determinată ca
asistent personal la Primăria comunei Şanţ,  pentru cumnata sa Chisner Viorica

Szabo Ioan, primarul comunei Şanţ.

Având în vedere- referatul de necesitate întocmit de către Radu Anca Florina,
inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ, înscris sub nr.

190 din 17-01-2018 cu privire la necesitatea încheierii contractului individual de muncă
a numitei Chisnăr Valeruţa angajată pe perioadă determinată

-cererea doamnei Chisnăr Valeruţa, înscrisă sub nr. 188 din

17-01-2018
- certificatul de încadrare în grad de handicap  accentuat

nr. 70 din 11.01.2018 prin care se atestă că nu mai poate beneficia de asistent personal,

-prevederile art. 39 alin. 4 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap unde contractul individual de
muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap
grav,

-prevederile art.  55 alin. b din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii, ca urmare a acordului părţilor la data convenită de acestea.

-prevederile art. 63 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată.

In temeiul prevederilor art.63 alin.(l) lit.c, alin.(4) lit.a, alin (5) lit.e, art.68 alin.(l)
şi art.115 alin (1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică cu numita Chisnăr Valeruţa din comuna Şanţ
nr. 462, cu biroul Contabilitate din cadrul primăriei comunei Şanţ şi cu Prefectura
judeţului Bistriţa-Năsăud, în termen de 5 zile de la adoptare prin grija secretarului.


