ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 23
privind incetarea contractului individual de munca al domnului Petcu Gheorghe din functia de
asistent personal pentru persoana cu handicap grav Petcu Elena

Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul asistentului social înregistrat sub nr. 1103 din 27.02.2014 prin care propune
incetarea contractului de munca al domnului Petcu Gheorghe din funcţia de asistent personal ca
urmare a decesului persoanei cu handicap grav - Petcu Elena;
- art. 58 alin. (1) și pe cele ale art. 65, precum și pe cele ale art. 67 din Legea nr.
53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile contractului individual de munca nr. 44/31.05.2007 încheiat cu Comuna
Frecăţei;
- certificatul de deces seria DZ nr. 947688 eliberat de Primaria Municipiului Tulcea
privind pe persoana cu handicap grav – Petcu Elena;
In temeiul prevederilor art, 63, alin (5), lit. „e”, art. 68 şi art. 115, art. 1, lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
D I S P U N:
ART. 1 - Începand cu data de 14.02.2014 inceteaza contractul individual de munca nr.
44/31.05.2007 al domnului Petcu Gheorghe din functia de asistent personal pentru persoana cu
handicap grav Petcu Elena ca urmare a decesului persoanei asistate conform certificatului de
deces seria DZ nr. 947688, anexat la prezenta dispozitie, prin concediere pentru motive care nu
ţin de persoana acestuia, respectiv desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat .
ART. 2 - Dispoziţia poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind Legea
contenciosului administrativ.
ART. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza dna. Tiţa
Maria - inspector şi dna. Dumitrache Georgeta - responsabil revisal.
ART. 4 - Prezenta dispozitie se comunica, dlui. Petcu Gheorghe, compartimentului financiarcontabil, compartimentului asistenta sociala, responsabilului cu actualizarea REVISAL, precum
şi Institutia Prefectului - Tulcea.
Emisă astăzi 03.03.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Cătălin CHISLIŢCHI

