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D I S P O Z I T I A    NR.  139 

Din    9.04.2020 

 

Privind prelungirea valabilitatii  contractului de munca a d-nei TRANDAFIR MARIA , nr. 

22/28.11.2018 

In temeiul art.121 din Constituţia României republicata in M.O, nr.767 din 

31.10.2003, 

 Având în  vedere : 

 

- art 39 din decretul 195/2020 – privind institurea starii de urgenta 

- art 12 din ordonanta militara nr. 3/2020  

 

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

      

D I S P U N E :  

 

 

Art.1.  Se prelungeste valabilitatea contractului de munca nr. 22/28.11.2018, a d-nei 

TRANDAFIR MARIA, asistent personal, pe toata perioada starii de urgenta, plus 90 de 

zile de la incetarea starii de urgenta, perioada in care are obligatia reinnoirii certificatului 

de incadrare in grad de handicap , a persoanei cu handicap  al carei asistent personal este.  

Art. 2 contractul inceteaza daca nu este reinnoit pana la finanlul celor 90 de zile de 

la incetrae starii de urgenta.  

Art.3.  Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştiinţă, la sediul primariei Secusigiu 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

  contabil Primăria Secusigiu 

 dosar personal. 

  se publica in Monitorul Oficial Local  

 

 

 
    Primar,        CONTRASEMNEAZA  

CHESA ILIE       SECRETAR GENERAL  

Cons. Jur. MORCAN 

VIOLETA  
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PROIECT DE DISPOZITIE NR. 146 

Din    29.04.2020 

 

Privind prelungirea valabilitatii  contractului de munca a d-nei TRANDAFIR MARIA , nr. 

22/28.11.2018 

In temeiul art.121 din Constituţia României republicata in M.O, nr.767 din 

31.10.2003, 

 Având în  vedere : 

 

- art 39 din decretul 195/2020 – privind institurea starii de urgenta 

- art 12 din ordonanta militara nr. 3/2020  

 

 

In temeiul prevederilor art. 196 al 1 lit. B, din codul administrativ: 

      

D I S P U N E :  

 

 

Art.1.  Se prelungeste valabilitatea contractului de munca nr. 22/28.11.2018, a d-nei 

TRANDAFIR MARIA, asistent personal, pe toata perioada starii de urgenta, plus 90 de 

zile de la incetarea starii de urgenta, perioada in care are obligatia reinnoirii certificatului 

de incadrare in grad de handicap , a persoanei cu handicap  al carei asistent personal este.  

Art. 2 contractul inceteaza daca nu este reinnoit pana la finanlul celor 90 de zile de 

la incetrae starii de urgenta.  

Art.3.  Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia se poate face 

contestaţie în termen de 5 zile de la luarea la cunoştiinţă, la sediul primariei Secusigiu 

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

 Instituția Prefectului - Judeţului Arad 

  contabil Primăria Secusigiu 

 dosar personal. 

  se publica in Monitorul Oficial Local  

 

 

 

 

 
VERIFICAT        

DE ACORD CU MASURILE      INTOCMIT  

        PROPUSE      COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

        

PRIMAR        INSPECTOR    

CHESA ILIE        DAN LORENA DANINA  
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NR.  1782/9.04.2020 

 

    NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Referitor  la : prelungirea valabilitatii  contractului de munca a d-nei TRANDAFIR 

MARIA , nr. 22/28.11.2018 

 

Considerente generale: 
 certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta 

declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta. 

 Documentele care expira pe perioada starii de urgenta, eliberate de autoritatile 

publice, pot fi preschimbate intr-un termen de 90 de zile de la data incetarii starii 

de urgenta. 

 

Considerente juridice:   

- Prevederile art 39 din Decretul 195/2020 – privind instituirea starii de 

urgenta. 

- Prevederile art 12 din ordonanata militara nr. 3/2020 

 

PROPUN  

 
Prelungirea  valabilitatii contractului de munca nr. 22/28.11.2018, a d-nei 

TRANDAFIR MARIA, asistent personal, pe toata perioada starii de urgenta, plus 90 de 

zile de la incetarea starii de urgenta, perioada in care are obligatia reinnoirii certificatului 

de incadrare in grad de handicap , a persoanei cu handicap  al carei asistent personal este. 
 

 

 

Intocmit, 

Compartiment resurse umane 

Inspector  

Dan Lorena Danina 
 


