ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA SIEUT
PRIMAR
DISPOZITIE
privind incetarea Contractului individual de munca a doamnei SIMIONCA LENUTA
asistent personal pentru persoana handicapata SIMIONCA NASTASIA
Primarul comunei Sieut,
Având în vedere :
- Referatul cu nr.336 din 30.01.2017, prezentat de secretarul al comunei Sieut, prin care se propune
încetarea Contractului individual de munca nr.913 din 30.03.2015 a doamnei Simionca Lenuta, asistent
personal al persoanei cu handicap grav Simionca Nastasia motivat de faptul ca persoana handicapata
aflata in ingrijire, a decedat;
- dispozitia nr.37 din 23.04.2015, privind incadrarea doamnei Simionca Lenuta, cu domiciliu in
comuna Sieut, satul Sebiș,nr.18, asistent personal al persoanei handicapate Simionca Nastasia.
- contractul individual de munca nr.302 din 08.02.2011, al doamnei Simionca Lenuta,cu domiciliu in
comuna Sieut, satul Sebiș,nr.18, asistent personal al persoanei handicapate Simionca Nastasia.
- certificatul de deces Seria DC nr.735233, eliberat de Primaria comunei Sieut, pentru decedata
Simionca Nastasia, persoana handicapata;
- prevederile Legea 448 din 06.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completarile ulterioare;
- prevederile art. 5(4) din Normele Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei handicapate, aprobata prin H.G.R. nr. 427/2001;
- prevederile art. 65, alin.(1) art. 66, art 67 din Legea nr. 53//2003 - codul muncii, republicata cu
modificariile si completarile ulterioare;
- prevederilor art. 61 alin.(1) art. 63 alin.(5) lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) coraborat cu art. 115 alin.(1) lit “a” din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare
DISPUN,
Art. 1. Contractul individual de muncă nr.913 din 30.03.2015, a doamnei Simionca Lenuta, asistent
personal al persoanei cu handicap grav Simionca Nastasia, încetează cu data de 1 Februarie 2017, motivat
de faptul ca persoana handicapata aflata în îngrijirea acestuia, a decedat.
Art. 2. Împotriva măsurilor dispuse potrivit art.1, persoana nemulţumită, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de
zile de la data comunicării.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziti si comunicarea ei se incredinteaza domnul
Gotea Dumitru, secretar al comunei Sieut.
Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului cu:
- Servicul contabilitate
- Institutia Prefectului Judetului Bistrita Nasaud;
- Agentia Judeteana pentru Ocuparea a Fortei de Munca Bistrita Nasaud;
- Doamnei Simionca Lenuța cu domiciliu în localitatea satul Sebiș,nr.18,
P R I M A R,
Dedean-Bortăş Ioan
Comuna Șieuț la 30. 01. 2017
Nr. 9

Aviz de legalitate,
Secretar - Gotea Dumitru

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
PRIMARIA COMUNEI SIEUT
Nr.336 din 30.01.2017
REFERAT
privind incetarea Contractului individual de munca a doamnei SIMIONCA LENUTA
asistent personal pentru persoana handicapata SIMIONCA NASTASIA

Subsemnatul Gotea Dumitru, secretar al comunei Sieut, în calitatea pe care o detin, în conformitate
cu atributiile stabilite prin fisa postului,
Având în vedere:
- certificatul de deces Seria DC nr.735233, eliberat de Primaria comunei Sieut, pentru decedata
Simionca Nastasia, persoana handicapata
- dispozitia nr.37 din 23.04.2015, privind incadrarea doamnei Simionca Lenuta, cu domiciliu in
comuna Sieut, satul Sebiș,nr.18, asistent personal al persoanei handicapate Simionca Nastasia.
- contractul individual de munca nr.302 din 08.02.2011, al doamnei Simionca Lenuta,cu domiciliu in
comuna Sieut, satul Sebiș,nr.18, asistent personal al persoanei handicapate Simionca Nastasia.
- prevederile Legea 448 din 06.12.2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completarile ulterioare;
- prevederile art. 5(4) din Normele Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei handicapate, aprobata prin H.G.R. nr. 427/2001;
- prevederile art. 65, alin.(1) art. 66, art 67 din Legea nr. 53//2003 - codul muncii, republicata cu
modificariile si completarile ulterioare;
- prevederilor art. 61 alin.(1) art. 63 alin.(5) lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) coraborat cu art. 115 alin.(1) lit “a” din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaoare
PROPUN,
- Incetarea Contractul individual de munca nr. 913 din 30.03.2015, a doamnei Simionca Lenuta,
asistent personal al persoanei cu handicap grav Simionca Nastasia, încetează cu data de 1 Februarie 2017,
motivat de faptul ca persoana handicapata aflata în îngrijirea acestuia, a decedat
SECRETAR,
Dumitru Gotea

ROMÂNIA
JUDETUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA ȘIEUȚ
PRIMAR
Nr. 375 din 03.02.2017
ADEVERINTA VECHIME
Se adeverște prin prezenta că doamna SIMIONCA LENUȚA, CNP 2610130060805, a fost angajat la
Primaria comunei Șieuț, cod fiscal 4347372, în baza Contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M.
Bistrița-Năsăud sub nr.913 din 30.03.2015, cu urmatoarele clauze:
1. Durata contractului: – nedeterminată începând cu data de 01.04.2015;
2. Locul de munca: – Activitatea se desfasoară în comuna Şieuţ, satul Sebiș nr.108, judetul
Bistrița-Năsăud (la domiciliu persoanei handicapate);
3. Felul muncii: – Funcția /meseria este de “Asistent personal” .
4. Salarul:–Salarul de bază lunar este de 975, lei, la care se adaugă 0 lei spor de vechime de 0%;
5. Durata muncii: – norma întreagă, durata timpului fiind de 8 ore /zi,40 ore/ săptămână;
Perioada justificativă a prezentei adeverinţe de vechime: 01.04.2015 – 01.02.2017;
MODIFICARI ALE CONTRACTULUI DE MUNCA
Nr.
crt.
1.
2.
3.
5.
6.

Data
01.04.2015
01.07.2015
01.12.2015
01.12.2016
01.02.2017

Clauza modificata
Încadrat în muncă cu un salar de 975 lei /lună
Modificare salar – 1050 lei/lună
Modificare salar – 1313 lei /lună
Modificare salar – 1446 lei/lună
Încetarea contractului de muncă

Numărul și data
actului
de modificare
Disp.nr. 37/2015
Disp. nr.83/2015
Disp. nr.21/2016
Disp. nr. 7/2017
Disp. nr. 9/2017

Încetarea contractului individual de muncă a avut loc la data de 01.02.2017, conform art. 65, alin(1) din
Legea nr. 53/2003, cu modificarile și completarile ulterioare – Codul muncii, republicat cu modificarile și
completarile ulterioare, în baza Dispozitiei primarului comunei Sieut nr. 9 din 30.01.2017, motivat de faptul ca
persoana cu handicap grav aflată în îngrijirea acestuia, a decedat.
În perioada 01.04.2015 – 01.02.2017, a avut 0 zile învoiri, 0 zile absențe nevotivate și 0 zile concediu
fără plată.
Observatii: Nu este cazul
Elibaram prezenta adeverinta spre ai servi susnumitel la Agentia Judeteana pentru Ocuparea a Fortei
de Munca Bistrita Nasaud.
PRIMAR,
Dedean-Bortăş Ioan

SECRETAR,
Dumitru Gotea

