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Aprob,
Primar,
Valeriu Lupu

R EFE R AT
privind încetarea contractului individual de muncă
al d-nei NICULCEA MONICA-ILEANA, asistent personal , începând cu 08.06.2020

Prin înştiinţarea nr.14275 din 09.06.2020, d-na NICULCEA MONICA-ILEANA, asistent personal în
cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, al persoanei cu handicap grav OPREA STELIANA , cu ultimul domiciliu
în Bărcăneşti, judeţul Prahova, , posesoare a Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.4099/
12.04.2012, emis de C.E.P.A.H. Prahova, conform CIM nr.4 din 19.04.2017, incheiat pe perioadă
nedeterminată, aduce la cunoştinţă decesul persoanei cu handicap grav OPREA STELIANA , la data de 08 iunie
2020, în localitatea Bărcănești ,jud. Prahova , conform certificatului de deces seria D.11 nr.234039 din
09.06.2020 eliberat de S.P.C,L,E.P Bărcănești .
Art. 39 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,republicată , cu modificările şi completările ulterioare, prevede :
,, Contractul individual de muncă al asistentului personal înceteaza de drept în cazul decesului persoanei cu
handicap grav. “
Potrivit art. 56, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii , republicată, cu modificările şi
completările ulterioare , ,,Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
a)la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului
persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii”
Având în vedere cele sus-menționate ,este necesară emiterea actului administrativ privind încetarea
contractului individual de munca nr.4 din 19.04.2017 al d-nei NICULCEA MONICA-ILEANA ,asistent personal
în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, începând cu 08.06.2020, ca urmare a decesului persoanei cu
handicap. Față de cele prezentate , analizați și dispuneți.

INSPECTOR,
Mariana Oprea
……………………
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P R O I E C T DE D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei NICULCEA MONICA-ILEANA,
asistent personal, începând cu 08.06.2020
Văzând:
-Certificatul de deces seria D.11 nr.234039 din 09.06.2020 privind pe OPREA STELIANA, cu
ultimul domiciliu în localitatea Bărcăneşti, judeţul Prahova, decedată la data de 08 iunie 2020 în
localitatea Bărcănești, beneficiară de asistent personal în cazul persoanei cu handicap, posesoare a
Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.4099/12.04.2012 emis de C.E.P.A.H. Prahova ;
-Referatul Compartimentului Resurse umane nr.14277 din 09.06.2020 privind încetarea
contractului individual de muncă al d-nei NICULCEA MONICA-ILEANA, asistent personal,
începând cu 08.06.2020 ;
-Contractul individual de muncă nr.4 din 19.04.2017, încheiat pe perioadă nedeterminată, al dnei NICULCEA MONICA-ILEANA , asistent personal pentru ingrijirea persoanei cu handicap
grav OPREA STELIANA;
Având în vedere prevederile art. 56, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul
Muncii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare , coroborate cu prevederile art. 39
alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1,lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare ,
Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta dispoziţie.
Art.1. Începând cu data de 08.06.2020 încetează de drept , conform art. 56, alin.1, lit.
a) din Legea nr. 53- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 39 alin.(4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată nr.4 din 19.04.2017, al d-nei
NICULCEA MONICA-ILEANA , CNP 2640414293137 , asistent personal în cadrul
Primăriei comunei Bărcăneşti, jud.Prahova, ca urmare a decesului persoanei cu handicap.
Art.2. Serviciul Financiar-contabil şi Compartimentul Resurse umane vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
PRIMAR,
Valeriu Lupu
Avizat legalitate :
Secretar general al comunei,
Nicoleta Savu
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