
R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
P R I M A R 

 
DISPOZITIE 

privind încetarea  de drept a contractului individual de muncă  al salariatei 
 Drăgostin Victoria, asistent personal al persoanei cu handicap grav  

Drăgostin Iulia 

 
Primarul comunei Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere:   

       - referatul întocmit de d-na Mirică Irina, consilier în cadrul compartimentului 
resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 

administrative, înregistrat sub nr.4583/16.11.2020, prin care se solicită emiterea 
unei dispoziții de încetare de drept a  contractului individual de muncă  al doamnei   

Drăgostin Victoria, angajat în funcția de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, Drăgostin Iulia, întrucât nu i s-a mai prelungit certificatul de 
încadrare în grad de handicap a tinerei Drăgostin Iulia; 

-    prevederile Cap. III Servicii și prestații sociale,  Secțiunea a 2-a Asistentul 
personal – art. 39, alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările  ulterioare; 
- prevederile Cap. V - Încetarea contractului individual de muncă - art. 55 

 lit. a), Secțiunea 1- Încetarea de drept a contractului individual de muncă art. 56 

alin.(1), lit. i) din Codul muncii Republicat*) adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 
ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare  la data expirarii 
termenului contractului individual;                   
          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 16.11.2020  contractul individual de muncă înregistrat 
cu nr. 34/29.02.2016, încheiat între Primăria  comunei Cernătești, prin primar și d-na 
Drăgostin Victoria, asistent personal la Primăria comunei Cernătești, angajat pentru 

îngrijirea persoanei cu handicap grav, Drăgostin Iulia, încetează de drept. 
         Art.2. Încetarea contractului individual de muncă al d-nei Drăgostin Victoria 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,  și 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 nominalizați cu ducerea la îndeplinire, precum și 
Institutiei Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 
                     
                 PRIMAR,                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
           MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar General al Comunei 
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