
 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

 
P R I M A R 

 Exemplarul nr.__ 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, 
telefon 0234502 .fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 

 
 

D I S P O Z I T I A 
Nr.  83  din  10 mai 2021 

 
privind încetarea contractului de muncă a d-nei Munteanu Angelica, asistent personal,  

începând cu data de 04.05.2021 
                

Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin 
 

Având în vedere:  
- prevederile art. 55 lit. a) coroborat cu art. 56 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, modificată și completată coroborată cu art. 39 alin. (4) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
modificată și completată; 

- contractul individual de muncă nr. 2928/2019 al d-nei MUNTEANU ANGELICA, pe durată 
nedeterminată, conform Dispozitiei Primarului nr. 107 din 28.08.2019, valabil permanent  pe 
timpul vieții persoanei încadrate în grad de handicap grav CREANGĂ ILEANA, conform 
Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 3662/30.07.2019 al Consiliului Județean – 
Comisia pentru de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Referatul Compartimentului de Asistentă Socială, înregistrat la nr. 10.315 din 10.05.2021, prin 
care propune încetarea contractului de muncă al d-nei MUNTEANU ANGELICA, motivat de faptul 
că persoana încadrată în grad de handicap grav, CREANGĂ ILEANA, pentru care a fost angajată ca 
asistent personal, a decedat la data 03.05.2021, Certificat de deces seria D.11 Nr. 205359 din 
04.05.2021 emis de Primăria comunei DĂMIENEȘTI, 

           În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.e), art.196 alin.(1), lit.b) , art.197 
alin.1)  si ale art. 199 alin.(1) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ,  
 

D I S P U N E  : 
 

Art. 1 – Se constată încetarea la data de 04.05.2021  a contractului individual de muncă nr. 
2928/01.09.2019 al d-nei MUNTEANU ANGELICA,  încadrată ca asistent personal pentru persoana 
încadrată în grad de handicap grav, CREANGĂ ILEANA, deoarece persoana încadrată în grad de 
handicap grav, a decedat la data 03.05.2021, Certificat de deces seria D.11 Nr. 205359 din 04.05.2021 
emis de Primăria comunei DĂMIENEȘTI. 
Art.2. Secretarul general și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții. 
Art.3. Prin grija secretarului general UAT Dămienești, prevederile prezentei vor fi aduse la cunoștință 
publică prin afișare la sediul autorității, vor putea fi consultate pe site-ul institutiei: 
www.primariadamienesti.ro și vor fi înaintate către: Institutia Prefectului judetului BACAU, 
Compartimentul contabilitate, Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul primăriei  Damienesti. 

                        
 

Primar, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Verde Matilda 
 


