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DISPOZITIE 
Privind încetarea contractului individual de muncă al  
doamnei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei  

cu handicap grav, Panaite Maria 
 

Primarul Comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
Ţinând cont de:  
 Cererea doamnei Ioniţă Elena înregistrată la Primăria comunei 

Bozioru la nr.2.051/30.07.2021, prin care solicită încetarea de drept 
a contractului individual de muncă, ca urmare a decesului persoanei 
cu handicap grav Panaite Maria, conform Certificatului de Deces seria 
D.11 nr.719100/29.07.2021, eliberat de Primăria Comunei Verneşti, 
judeţul Buzău; 
 Referatul de specialitate, întocmit de doamna Buduianu Liliana, 

referent superior resurse umane, înregistrat la nr.2.053/30.07.2021, 
prin care propune încetarea contractului individual de muncă al 
asistentului personal Ioniţă Elena; 

Având în vedere:  
 Prevederile art.55 lit. a) coroborat cu art.65 alin.(1) din Legea 

nr.52/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, 
coroborată cu art.39 alin. (4)  din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea  persoanelor cu handicap,republicată,  
modificată şi completată; 
        În temeiul dispoziţiilor art.155 alin.(1) lit. d) şi alin. 85) lit. e), 
precum şi  art.196 alin. (1) lit. b), art.197 alin.(19 şi art.199 alin.(1) 
din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 
 ART.1. Se constată încetarea la data de 30.07.2021 a 

contractului individual de muncă al doamnei Ioniţă Elena, încadrată 
ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent 
personal, Panaite Maria, deoarece persoana încadrată în grad de 
handicap grav, Panaite Maria, pentru care a fost angajată ca asistent 
personal, a decedat la data de 28.07.2021, conform C.D. seria D.11 
nr.719100/29.07.2021 

      Art.2. Cu  ducere   la  îndeplinire   a   prezentei    dispoziţii    se  
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încredinţează Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe 

locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău şi referentul pe resurse 
umane. 

   ART.3. Prezenta Dispozitie are caracter individual si poate fi 
atacată în termenul legal prevăzut de către Legea nr.544/2004 , Legea 
Contenciosului administrativ .    

ART.4. Secretarul general al comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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         PRIMAR, 
 GRIGORE VALENTIN                                                       
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,                        
    ……………………….  SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                               OPREA MIRELA 
  

                                                                     ………………………… 
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 Aprob, 
                                                                                 Primar 
 
                                                                               ………………. 

REFERAT 
Privind încetarea contractului individual de muncă al  
doamnei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei  

cu handicap grav, Panaite Maria 
 

Ţinând cont de:  

 Cererea doamnei Ioniţă Elena înregistrată la Primăria comunei 
Bozioru la nr.2.051/30.07.2021, prin care solicită încetarea de drept 
a contractului individual de muncă, ca urmare a decesului persoanei 
cu handicap grav Panaite Maria, conform Certificatului de Deces seria 
D.11 nr.719100/29.07.2021, eliberat de Primăria Comunei Verneşti, 
judeţul Buzău; 

Având în vedere:  
 Prevederile art.55 lit. a) coroborat cu art.65 alin.(1) din Legea 

nr.52/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, 
coroborată cu art.39 alin. (4)  din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea  persoanelor cu handicap,republicată,  
modificată şi completată; 

        Plecând de la prevederile     legale       expuse mai sus,  vă 
informez despre necesitatea emiterii unei dispozitii privind    

încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei 
Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Panite 
Maria, ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav la data de 
28.07.2021, conform C.D. seria D.11 nr.719100/29.07.2021, 
eliberat de Primăria Comunei Verneşti, judeţul Buzău,  începând cu 

data de 30 iulie 2021. 
                                              

                                               
REFERENT RESURSE UMANE 

BUDUIANU LILIANA 

 
        ………………….. 
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