
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII  DE SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A   nr.77/2014 
privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Muntenii  

de Sus și doamna Vodut Maria – asistent personal al persoanei cu handicap grav 
 
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) şi art. 50  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) art. 24 lit. h)  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 61 alin. (2) şi alin. (5), precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) lit. d) şi 

alin. (5) lit. c), raportate la cele ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat; 
g) art. 39 alin (3), art. 42, alin. (4) si art. 43  din Legea nr. 448/2006, privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
                h) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de 
primarul comunei Muntenii  de Sus, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 275/2013; 
                 în baza cererii nr. 451/03.02.2014 adresata  de  catre  doamna Vodut  Maria  
prin  care  solicita  incetarea contractului individual  de  munca    si  a optiunii nr. 
450/03.02.2014 a domnului  Vodut  Dumitru,  persoana  cu handicap  gradul  Grav  prin  
care  solicita  acordarea  indemnizatiei  de  insotitor; 

 în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) 
coroborate cu cele ale art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
  Anton Vasile,  Primarul comunei Muntenii  de Sus,  judetul  Vaslui 

D I S P U N : 
         Art. 1 - La data de 31 IANUARIE 2014  încetează contractul individual de 

muncă încheiat între Comuna Muntenii  de Sus și doamna Vodut Maria   domiciliată 
în comuna Muntenii  de  Sus, având funcția de  asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, Vodut Dumitru. 

         Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se imputerniceste 
secretarul  comunei care îndeplineşte şi atribuţii de resurse umane şi gestiunea funcţiilor 
publice, pe perioada cât exercita temporar  aceasta  functie.    

         Art. 3 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui, 
persoanei menţionate la art. 1  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare, precum şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.rowebmail.  

         Muntenii  de  Sus,    februarie 2014 
   PRIMAR,                                                     Avizează pentru legalitate:

                                                                                             (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                                                              Monica Burghelea       

                                                                        
Vasile  Anton                                                                            SECRETAR COMUNA  

http://www.munteniidesus.rowebmail/�
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