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D I S P O Z I Ţ I A  nr.193/2020 
 
          Primarul comunei Sasciori, judeţul Alba; 
       Văzând: 
        -cererea d-nei Muntean Georgiana-Roxana, domiciliată in localitatea Sasciori, nr....... 
comuna Săsciori, judetul Alba, asistent personal a persoanei cu handicap grav, Muntean Elena la 
Primaria Comunei Sasciori cu nr.3477/05.05.2020, prin care solicita incetarea contractului 
individual  de munca,  ca urmare a acordului partilor; 
        -referatul nr.3509/06.05.2020 a d-nei Tarlea Ana, inspector principal in cadrul 
compartimentului asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Sasciori, prin care aduce la 
cunostinta faptul ca sunt intrunite conditiile emiterii dispozitiei de incetare a  contractului individual 
de munca a d-nei Muntean Georgiana-Roxana , incepand cu data de 11 mai 2020;    
      Avand in vedere  dispoziţiile: 
       -art.55(b) din Legea nr.53/2003, privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
       -art.39(3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
               În temeiul art. 155(1) lit.,,e,, coroborat cu art. 196 (1) lit. „b” din  Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, privind codul administrativ;  
 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.-Începând cu data de 11 mai 2020 incetează contractul individual de muncă al d-nei 
Muntean Georgiana-Roxana domiciliată in localitatea Sasciori, nr..........., comuna Săsciori, judetul 
Alba, asistent personal al persoanei cu handicap grav  MUNTEAN ELENA, ca urmare a acordului 
partilor, la data convenita de acestea. 
 Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică în termen de 10 zile de la data emiterii şi poate fi 
atacată la Tribunalul Alba sectia I Civilă în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. 
 Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Alba 
- d-nei Ţîrlea Ana – Inspector - Primăria Săsciori 
- Compartiment contabilitate Primăria Săsciori 
- d-nei Muntean Georgiana-Roxana domiciliată in localitatea Sasciori, nr.............., 

comuna Săsciori, judetul Alba 
     
 
 

Săsciori, la   08.05.2020 
 
                            PRIMAR, 
           Morar Nicolae-Florin                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     p. SECRETARUL GENERAL, 
                       Ilea Maria-Monica 


