
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind încetarea contractului individual de muncă asistent personal 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. g) și alin. (2) din Legea nr. 

53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată și completată coroborată cu art. 39 alin. (4) din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, modificată și completată;  

- Contractul individual de muncă nr. 4402 din 29.06.2018 al doamnei Pintea Virginia, 
valabil permanent, pe timpul vieții persoanei încadrate în grad de handicap grav, Caia Hoanăș 
Anghelina, conform Avizului nr. 68427 din 13.06.2018 al Consiliului Județean – Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și a Certificatului de încadrare în grad 
de handicap nr. 43612 din 31.10.2008 al Consiliului Județean – Comisia pentru de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap; 

- Referatul de specialitate al consilierului RU din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, nr. 452 din 27.01.2020, prin care propune încetarea 
contractului de muncă al doamnei Pintea Virginia, motivat de faptul că persoana încadrată în grad 
de handicap grav, Caia Hoanăș Anghelina, pentru care a fost angajată ca asistent personal a 
decedat la data de 25.01.2020, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 947254 din 
27.01.2020 emis de Primăria Comunei Bicazu Ardelean; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin. 
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

DISPUN: 
 

Art. 1 – Se constată încetarea la data de 28.01.2020 a contractului individual de 
muncă nr. 4402 din 29.06.2018 al doamnei Pintea Virginia, încadrată ca asistent personal 
pentru persoana încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, Caia Hoanăș Anghelina, 
în temeiul art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. g) și alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, modificată și completată, coroborată cu art. 39 alin. (4) din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, modificată și completată, deoarece persoana încadrată în grad de handicap grav, Caia 
Hoanăș Anghelina, pentru care a fost angajată ca asistent personal a decedat la data de 25.01.2020, 
conform certificatului de deces seria D.10 nr. 947254 din 27.01.2020 emis de Primăria Comunei 
Bicazu Ardelean.  
 Art. 2 – Consilierul pe resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 
 Art. 3 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 4 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 
Nr. 11 din 28.01.2020 
 

                      Avizat pentru legalitate 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 



 
 


