
 

               privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a doamnei  CUREA MARIA-
ADINA, din TREZNEA  nr.250  asistent personal. 

 
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA; 

Având în vedere: 
- referatul nr.4001  din 06.01.2020  privind  incetarea de drept a contractului de individual de  

muncă al doamnei  CUREA MARIA-ADINA, din TREZNEA  nr.250 asistent personal,  întocmit de 
către secretarul comunei; 

- prevederile prevederile Legii nr.53/2003 privind Condul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborat cu art.39, alin.(4)  din Legea nr.448 /2006 privind  protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap ; 

-  prevederile art.155 alin.(1) lit.d)  coroborat cu  alin.5 lit.e) din OUG Nr.57/2029 privind Codul 
administrativ; 
    În temeiul art.196 alin.(1) lit.b din OUG Nr.57/2029 privind Codul administrativ 

 
DISPUNE: 

 
     Art.1 Incepând cu data de 06.01.2020 Contractul individual de muncă al  d-nei CUREA 
MARIA-ADINA, din TREZNEA  nr.250 având funcţia  de asistent personal al persoanei cu handicap 
grav,  încetează de drept , ca urmare a decesului persoanei asistate. 
    Art.2 Persoana nemultumită de prezentul act administrativ se poate adresa Tribunalului 
Sălaj, in conformitate cu prevederile art.283 si art.284 din  Legea nr. 53/2003 privind  Codul muncii 
cu modificările şi completările ulterioare. 
    Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţează secretarul comunei şi 
compartimentul contabilitate și comp. resurse umane.  
    Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instutuţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Comp. contabilitate şi comp. resurse umane; 
- Dosar profesional; 
- Dosar dispoziţii. 
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REFERAT 
Privind  încetarea de drept a contractului individual de muncă a doamnei  CUREA MARIA-ADINA , 

din TREZNEA  nr.250, asistent personal. 
 

 Având în vedere : 
       - Contractul individual de muncă nr.71/01.08.2019 al d-nei  CUREA MARIA-ADINA; 

- Certificatul de deces privind pe CUREA DANIL, Treznea nr.250, - pe data de 06.01.2020 CM 
privind pe  CUREA MARIA-ADINA, din TREZNEA  nr.250  încetează de drept ca urmare a 
decesului persoanei asistate,act de deces nr.1/06.01.2020;   

- prevederile prevederile Legii nr.53/2003 privind Condul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborat cu art.39, alin.(4)  din Legea nr.448 /2006 privind  protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap ; 

-  art.155 alin.(1) lit.d)  coroborat cu  alin.5 lit.e) din OUG Nr.57/2029 privind Codul administrativ; 
    În temeiul art.196 alin.(1) lit.b din OUG Nr.57/2029 privind Codul administrativ propun primarului 
comunei Treznea emiterea unei dispoziţii. 
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