
  
 
 
 
 
   
    D I S P O Z I Ţ I A  Nr.86 
    din   21 mai 2020  
_________________________________________________________________________ 
privind : încetarea contractului individual  de muncă  al d-nei  VLAD SĂNDICA   CNP  
22650110394279,  asistent personal al persoanei cu handicap grav  CONSTANTIN 
SOFIA ,   începând cu data de  23.05.2020 , ca urmare a  pensionării  .   
 
  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.430/2016  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi  
  
 Având în vedere cererea d-nei Vlad  Săndica , înregistrată la nr.2428 din 16.04.2020 
prin care solicită încetarea contractului individual de muncă în urma pensionării pentru limită 
de vârstă și vechime integrală .   
 Având  în vedere  referatul  întocmit de  d-na Vlad Gina  - inspector pe probleme de 
asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca, înregistrat la 
nr. 2959 din 21 mai 2020 ;   
 Având în vedere prevederile art.56   alin.(1) lit.c)   din  Codul Muncii  aprobat prin 
Legea 53/2003 ,republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare ;   
 Având în vedere  art.39 alin.(3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.268/2007 , pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 ;  
 Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e)  din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

   Emite prezenta  D I S P O Z I Ț I E  : 
 
 Art.1. Începând cu data de  23 mai 2020 încetează contractul individual de muncă al  
d-nei  Vlad Săndica ,  încadrată în postul de   asistent personal al persoanei cu handicap grav  
Constantin Sofia ,  ca urmare a  pensionării   . 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează    
secretarul comunei şi compartimentul financiar contabil , din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cuca  .   
 Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor 
nominalizate  .   
 
      
    P R I M A R ,  
              Mihăiţă Vlad 
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     R E F E R A T 
 
 
 Subsemnata Vlad Gina , inspector pe probleme de asistență socială  , în baza 
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate  :  
 
 
 Având în vedere cererea d-nei Vlad  Săndica , înregistrată la nr.2428 din 16.04.2020 
prin care solicită încetarea contractului individual de muncă în urma pensionării pentru limită 
de vârstă și vechime integrală .   
 Având în vedere prevederile art.56   alin.(1) lit.c)   din  Codul Muncii  aprobat prin 
Legea 53/2003 ,republicată ,  cu modificările şi completările ulterioare ;   
 Având în vedere  art.39 alin.(3) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap , republicată cu modificările şi completările ulterioare ;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.268/2007 , pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 ;  
 Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e)  din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

 Faţă de cele de mai sus propunem  încetarea contractului individual de muncă al d-nei 
Vlad Săndica începând cu data de 23 mai 2020 . 
 
 
 
   
      INSPECTOR  SUPERIOR ,  
        G. Vlad  
 
       
 
 
 
 
 


