
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr. 177 din 31.10.2016 
 
privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată domnului Ioan CIŞ 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Floare CIŞ 
 

În conformitate cu prevederile: 
a) art. 39 alin.(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 56 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) având în vedere certificatul de deces seria DC, nr. 764957 înregistrat la Direcţia de  

Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu nr. 3765 din data de 28.10.2016 şi cu nr. 10174 din data de 
31.10.2016 la Primăria comunei Dudeştii Noi; 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr.10195/31.10.2016 realizat de către 

compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1), lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art. 1.- Începând cu data de 01.11.2016 încetează contractul individual de muncă nr. 88 din 

28.11.2014, pe perioadă nedeterminată, încheiat între Comuna Dudeştii Noi şi domnul Ioan CIŞ, 

având codul numeric personal (CNP)                         , angajat pe postul de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Floare CIŞ, CNP                               . 

Art.2- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate publică şi 
control intern din cadrul Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a 
bugetului local şi a patrimoniului.  

Art. 3.- Prezenta  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi Contencios 

Administrativ; 
b) Compartimentul de contabilitate publică şi control intern din cadrul Direcției pentru 

gestionarea resurselor umane, a serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului; 
c) Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş; 

 
 

 p. primarul comunei Dudeştii Noi                          Avizează pentru legalitate, 

                        viceprimar                                     secretarul comunei Dudeştii Noi 
                                 Ion GOŞA                                       Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

                      
 
  L.S.________________________ 
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