
R O M Â N I A 

JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 

-P R I M A R- 

  

D I S P O Z I Ț I A  nr.106  

Privitor la: -  încetarea contractului individual de muncă al doamnei Simionescu 

Ionela, CNP                                    , asistent personal, începând cu data de 12.08.2022; 

 

          Primarul  comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

Văzând cererea nr.4200 din 16.08.2022, a doamnei Simionescu Ionela, CNP                                                              

_________________, prin care solicită încetarea contractului  individual de muncă, 

deoarece persoana cu handicap grav, Simionescu Constantin, a decedat. 

         Având în vedere referatul nr.4198 din 16.08.2022, întocmit de compartimentul 

asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune  

încetarea contractului individual de munca al doamnei Simionescu Ionela, CNP 

____________________, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Simionescu 

Constantin, ca urmare a decesului acestuia; 

Văzând certificatul de deces Seria D.11 Nr.740709 din 13.08.2022, din care reiese 

că persoana cu handicap grav Simionescu Constantin, a decedat ala data de 12.08.2022; 

  În conformitate cu dispozitiile art.65 alin.1 și 2 din Legea nr. 53/2003, privind 

Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum și art.155, 

alin.5, din  O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Emite următoarea:   

D I S P O Z I Ț I E  

 

  Art. 1. - Începând cu data de 12.08.2022, încetează contractul individual de 

muncă al doamnei Simionescu Ionela, CNP _________________, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav, Simionescu Constantin, ca urmare a decesului acestuia.  

         Art.2. -Secretarul general al comunei prin compartimentele asistenta socială, 

contabilitate, respectiv achiziții publice, urbansim și resurse umane, va asigura aducerea 

la îndeplinire a prezentei dispozitii ce se va comunica: 

 D-nei Simionescu Ionela; 

 Compartimentului asistenta socială; 

 Compartimentului contabilitate; 

 Compartimentulul achiziții publice, urbanism și resurse umane ; 

 Institutiei Prefectului Jud. Valcea, pentru controlul de legalitate; 

 

ȘIRINEASA, 17 august 2022  

                                                                                     Contrasemnează  pentru legalitate, 

               Primar,                                                                    Secretar general comună, 

 

       Ion STREINU                                                                 jurist Paul Gh.POPESCU        
             Nr.ex.-6;Tehn.red.-P.G.P.;                                                                  


