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DISPOZIŢIA Nr. 51 
din 03.06. 2022 

                 Privind încetarea contractului individual de muncă a salariatului  Szasz Viorica-Csilla - 
asistent personal al persoanei cu handicap grav.  
 
             Avand în vedere: 
      - cererea nr.  1701 /03.06.2022 prin care doamna Szasz Viorica-Csilla, asistent personal al persoanei cu 
handicap grav pentru Prinyi Viorica, ne aduce la cunoștință decesul acesteia;   
      - referatul compartimentului de specialitate din cadrul  Primăriei Comunei Roșiori,  
      - certificatul de deces seria D11 nr. 578066 eliberat de Primaria  
com. Roșiori în data de 31.05.2022 pe numele de Prinyi Viorica, decedată în data de 30.05.2022 

- prevederile art. 55 lit. a) si art 65 alin.(1) si (2) din Legea nr.  
53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            În conformitate cu -  prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 39  
alin. 4,  
          - În baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 155 și 
 art. 196 alin. 1 lit. b, 
           
             Primarul comunei Roșiori,  
                                            

D I S P U N E:  
 
 

            Art. 1. Încetarea contractului individual de muncă a d-nei Szasz Viorica-Csilla, încadrată la Primăria 
comunei Roșiori pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu  data de 30.05.2022, 
data decesului bolnavei. 
            Art. 2. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, în număr de 10 zile, aferent anului 
2022 conform prevederilor art. 146 alin 3 din Legea nr. 53/2003 C.M 
           Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează compartimentului de asistență 
socială și compartimentul contabil.  

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei în termenul prevăzut 
de lege cu: Instituția Prefectului – Județul Bihor, compartimentul financiar contabil/contabilitate din cadrul 
Primăriei Roșiori, compartimentului de asistență socială, d-nei  Szasz Viorica-Csilla și se aduce la cunoștință 
publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta ,, DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
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