ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BĂLAN
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 14.
din 26 ianuarie 2022
privind încetarea contractului de muncă a unui asistent personal al persoanei cu handicap grav
Rodina Viorica
Primarul comunei Bălan, judeţul Sălaj, Pop Daniel;
A vând în vedere : -cererea depusă de d-na Rodina Viorica, cu domiciliul în satul Bălan
nr.--,comuna Bălan, judeţul Sălaj, asistent personal al persoanei cu handicap grav de gradul I
Şolomonean Flore, înregistrată cu nr. 257 din 26.01.2022.
În baza prevederilor art.39 pct.(4) din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; ale art.55,lit"a",coroborat cu art.56 alin.(1 )lit.,,c „din
Legea nr.53/2003 Codul Muncii, completată şi modificată; deasemenea ale art.155, alin.(1) lit."d"
coroborat cu art 155 alin.(5) lit,"c" şi"e" din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul art.196, alin.(1) lit."b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019,
privind Codul administrativ;
DISPUNE:
Art. I. Începând cu data de 24 ianuarie 2022, încetează contractul de muncă al asistentului
personal, al persoanei cu handicap grav, al d-nei Rodina Viorica cu CNP -------------, asistent personal
al numitului Şolomonean Flore, cu domiciliul în Bălan ,nr.--,comuna Bălan,jud.Sălaj, ca urmare a
decesului persoanei cu handicap survenit în data de 23.01.2022, conform certificatului de deces seria
D.11.nr. 734719 eliberat de Primăria Bălan.
Art.2. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act, în temeiul Legii nr.
53/2003, privind Codul Muncii, la Tribunalul Judeţean Sălaj, Zalău.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul general al comunei şi
contabilul primăriei.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica la:
-Instituţia prefectului judeţului Sălaj, Serviciul juridic;
-Rodina Viorica cu domiciliu în satul Bălan, nr.--, comuna Bălan, judeţul Sălaj
-inspectorul asistent social din cadrul primăriei;
-compartimentul contabilitate;
-dosarul cu dispozitii;

L.S.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei
Avram S e b a s t i a n V a s i l e

