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DISPOZITIE 
privind încetarea  de drept a contractului individual de muncă  al salariatei 
 Croitoru Genoveva, asistent personal al persoanei cu handicap grav, 

Burciu Vlada  
 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 
Având în vedere:   
         - referatul întocmit de d-na Puiu Eleonora, referent în cadrul 
compartimentului resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, 
monitorizare proceduri administrative, sub nr.2286/08.07.2020, prin care se 
solicită emiterea unei dispoziții de încetare de drept a  contractului individual de 
muncă  al doamnei   Croitoru Genoveva, angajat în funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Burciu Vlada, ca 
urmare a decesului persoanei asistate; 
         - prevederile art.39, alin.(4) din legea nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările  
ulterioare ; 
         - prevederile art.65 alin.(1) și alin.(2) din Codul Muncii, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare ; 
         - certificatul de deces seria D.10 nr.806025 din data de 08.07.2020, al 
persoanei cu handicap Burciu Vlada ; 
          În temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,, art. 197 alin(1) și  art. 200  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,   

DISPUNE: 
 

         Art. 1. Începând cu data de 08.07.2020  contractul individual de muncă 
înregistrat cu nr.30/30.12.2014, încheiat între Primăria  comunei Cernătești, prin 
primar și d-na Croitoru Genoveva,  asistent personal la Primăria comunei 
Cernătești, angajat pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav, Burciu Vlada, 
încetează de drept, ca urmare a decesului persoanei asistate. 
         Art.2. Încetarea contractului individual de muncă al d-nei Croitoru Genoveva 
se înregistrează în Registrul General de Evidență al Salariaților și se transmite, în 
format electronic, Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău. 
        Art.3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către  
compartimentul resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, 
monitorizare proceduri administrative,  şi de biroul financiar contabil, achiziții 
publice, impozite și taxe. 
        Art.4. Prezenta dispoziție  poate fi atacată, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la instanța de contencios administrativ de la  la Tribunalul Buzău, 
după efectuarea procedurilor prealabile. 
        Art.5. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispozitie  persoanei nominalizate la art.1, celor nominalizaţi cu ducerea la 
îndeplinire, precum și Institutiei Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate. 
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