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JUDETUL CARAS SEVERIN                                                        

COMUNA EFTIMIE MURGU                                                        

 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I T I E 

privind incetarea contractului individual de munca pentru doamna 

ROTARIU IUSTINA , asistent personal al persoanei cu handicap 

 

 Primarul comunei Eftimie Murgu,avind in vedere : 

 

 - certificatul de handicap grad accentuat nr. 2627/16.09.2021 al dlui. Marcea  

Ion ; 

 -contractul de munca al doamnei Rotariu Iustina, inregistrat la Primaria 

comunei Eftimie Murgu cu nr. 1643 din 31.10.2019 ; 

 -prevederile art. 25 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

448/2006, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, norme modificate si completate prin H.G. 

nr. 1147/2017, raportat la art. 39 alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare aduse prin O.U.G. nr. 51/2017 si ultimele modificari aduse prin O.U.G. nr. 

9/2019 coroborat cu art. 55 lit. “a” din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, 

   

           În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Incepind cu data de 01.10.2021 inceteaza contractul de munca al 

doamnei Rotariu Iustina, cu resedinta in localitatea Eftimie Murgu , nr........, judetul 

Caras Severin, CNP ............ ca urmare expirarii certificatului de handicap persoanei 

cu handicap grav dl. Marcea  Ion din comuna Eftimie Murgu nr. ....... . 

 Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

incredinteaza compartimentele financiar-contabil si asistenta sociala din cadrul 

Primariei Eftimie Murgu; 

          Art.3.-Dispozitia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen 

de 30 zile de la data comunicarii. 

 Art.4.-Prezenta dispozitie se comunica :Institutiei Prefectului Judetului Caras 

Severin, compartimentelor financiar- contabil si asistenta sociala din cadrul Primariei 

comunei Eftimie Murgu, dnei. Rotariu Iustina, resedinta in localitatea Eftimie Murgu, 

nr………., judetul Caras Severin . 
             

            Primar,                                                      Contrasemneaza pentru legalitate 

      Mihai  Otiman                                                     Secretar general al comunei 

                                                                                                  Liviu Imbrescu 


