
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  A 

Nr.  88 din 03.06.2020 

 

privind încetarea Contractului individual de munca al Dnei ARUXANDEI MARIA, 

angajat contractual, pe perioadă nedeterminată, pe postul de asistent personal 

al persoanei cu handicap I grav - BABAN LUCREȚIA 

 

          Primarul Comunei Oncești, județul Bacău; 

          Având în vedere:  

          - Cererea Dnei Aruxandei Maria, înregistrată la nr. 1532/22.05.2020, prin care își depune 

demisia din postul de asistent personal al numitei BABAN LUCREȚIA - persoană cu handicap I grav; 

         - Adresa nr. 1532
1
/26.05.2020, prin care i s-a comunicat Dnei Aruxandei Maria termenul de 

preaviz, precum si celelalte indatoriri si obligatii pe care trebuie sa le indeplinesca până la expirarea 

perioadei de preaviz; 

         - Referatul înregistrat la nr. 1595/02.06.2020, întocmit de Dna Genes Tatiana – referent 

Compartiment Asistență Socială, prin care explică condițiile încetării contractului individual de muncă 

in cazul demisiei; 

         - Dispozitia primarului Comunei nr. 145/18.12.2013 privind incadrarea ca asistent personal a 

Doamnei Aruxandei Maria; 

         - Contractul individual de muncă nr. 3549/27.12.2013 al Dnei Aruxandei Maria, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 55, lit. c) și ale art. 81 din Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - prevederile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 448/6.12.2006 privind protecția si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; 

          - prevederile art. 5, alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 427/25.04.2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei 

cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;   

         În temeiul dispozitiilor art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b),  

ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din  O.G. nr. 57/03.07.2019 privind  Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite  următoarea       

 

D I S P O Z I T I E: 

 

         Art. 1  - (1) Cu data de 03.06.2020, Contractul individual de muncă al Dnei ARUXANDEI 

MARIA, încheiat pe perioadă nedeterminată și inregistrat cu nr. 3549/27.12.2013 in Registrul general 

de evidenta a salariatilor, încetează ca urmare a demisiei acesteia din postul contractual de  asistent 

personal al persoanei cu handicap I grav - BABAN LUCREȚIA. 

         (2) Incetarea contractului individual de munca al salariatului nominalizat la alin. (1) are loc după 

împlinirea termenului de preaviz prevăzut în contract sau la data renunţării totale ori parţiale de către 

angajator la termenul respectiv. 

         Art. 2  -  Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in condițiile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ. 

           Art. 3 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, persoanei nominalizate, precum si 

Institutiei Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii. 

         Art. 4 - Secretarul general al Comunei si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor    aduce la indeplinire prezenta dispozitie. 

          

                    PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,  

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                 OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


