
      

R O M Â N I A  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

Dispoziția  
Nr. 35 din 20.04.2018 

 
privind încetarea contractului individual de muncă domnului Sorin TODORESCU 

asistent personal în cadrul Serviciului public de asistență socială al comunei Dudeștii 
Noi  

 

Având în vedere: 
a) prevederile art. 39 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,  
b) certificatul de deces seria D.11, nr. 057168 privind decesul doamnei Elisabeta 

TODORESCU - persoană cu handicap grav, eliberat de Direcția de Evidență a Persoanelor a 
Municipiului Timișoara, înregistrat la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr. 3025/20.04.2018,                  
            ținând cont de Raportul de specialitate nr. 3026/20.04.2018 realizat de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii 
Noi; 

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

 
primarul comunei Dudeștii Noi emite următoarea dispoziție : 

 

Art.1.- Începând cu data de 23 aprilie 2018 încetează de drept contractul individual de 
muncă nr. 99 din 31 octombrie 2016, încheiat pe perioadă nedeterminată între Comuna 
Dudeștii Noi și domnul Sorin TODORESCU, identificat prin codul numeric personal (CNP) 
1680208354854, angajat pe postul de asistent personal, ca urmare a decesului persoanei cu 
handicap  grav, Elisabeta TODORESCU având CNP 2370301353966. 

Art.2.- Cu aducere la îndeplinire se încredințează Compartimentul de contabilitate 
publică și control intern din cadrul din cadrul Primăriei Comunei Dudeștii Noi.  

Art.3.- Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Inspectoratului Teritorial de Muncă prin aplicația 
REVISAL), Compartimentului de contabilitate publică și control intern și domnului Sorin 
TODORESCU. 
 
 
          Primarul comunei Dudeștii Noi, 

                  Alin-Adrian NICA                                               Avizează pentru legalitate, 
                                                                                         secretarul comunei Dudeștii Noi 

                                                                   Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
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