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D I S P O Z I Ţ I E 

                                                                          
              cu privire la concedierea  pentru motive ce nu tin de natura salariatului   a numitei  
Neaga Elena , având funcţia de asistent personal pentru  Sovre Eva -persoană cu handicap grav. 
 
           Avand in vedere  raportul de specialitate Nr.2574 din 10.12.2021, intocmit de catre d-na 
BAR FLORICA MARIANA– persoana cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin 
care propune emiterea unei dispozitii  cu privire la concedierea  pentru motive ce nu tin de natura 
salariatului   a numitei  Neaga Elena , având funcţia de asistent personal pentru  Sovre Eva -
persoană cu handicap grav,, 
          Ca urmare a cererii nr.525/09..12.2021 depusă de Sovre Ioan Gheorghe, fiul numitei Sovre 
Eva ,care aduce la cunoștința autorităților locale  că renunță la asistent personal pentru că acasă 
nu are condiții de tratare a mamei sale ,aceasta urmînd a fi internată într-un centru specializat 
pentru a beneficia de tratament și supraveghere medicală, 
              În baza  prevederilor art.65,alin 1 și 2 din Codul Muncii, 
             Ținând cont de  art.155,alin.1,lit.a) alin.5,lit.e) art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 
, Codul Administrativ, 
 Primarul Comunei Ceica 

D I S P U N E : 
 

               Art.1 .Incepand cu data de 13 decembrie  2021 d-na Neaga Elena , având funcţia de 
asistent personal pentru  Sovre Eva -persoană cu handicap grav, este concediată  pentru motive 
ce nu tin de natura salariatului ,datorită desființării postului deținut de aceasta.  
 
             Art.2.Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 
- Contabilitatea Primăriei Ceica,  
- Persoana in cauza. 

 
           Primar                                                                               Viza pentru legalitate 
                                                                                                           Secretar General 
     Livia   Ana Sovre                                                                  Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
Nr.  155  din  10 decembriet  2021. 
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Nr 2574 din 10.12.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
              cu privire la concedierea  pentru motive ce nu tin de natura salariatului   a numitei  
Neaga Elena , având funcţia de asistent personal pentru  Sovre Eva -persoană cu handicap grav. 

 
Avand in vedere  raportul de specialitate Nr.2574 din 10.12.2021, intocmit de catre d-na BAR 
FLORICA MARIANA– persoana cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care 
propune emiterea unei dispozitii  cu privire la concedierea  pentru motive ce nu tin de natura 
salariatului   a numitei  Neaga Elena , având funcţia de asistent personal pentru  Sovre Eva -
persoană cu handicap grav,, 
          Ca urmare a cererii nr.525/09..12.2021 depusă de Sovre Ioan Gheorghe, fiul numitei Sovre 
Eva ,care aduce la cunoștința autorităților locale  că renunță la asistent personal pentru că acasă 
nu are condiții de tratare a mamei sale ,aceasta urmînd a fi internată într-un centru specializat 
pentru a beneficia de tratament și supraveghere medicală, 
 
              În baza  prevederilor art.65,alin 1 și 2 din Codul Muncii, 
            Ținând cont de  art.155,alin.1,lit.a) alin.5,lit.e) art.196,alin 1,lit.b) din O.U.G.nr. 57/2019 ,  
Codul Administrativ 

 Propun doamnei primar emiterea unei dispozitii  cu privire la concedierea  pentru 
motive ce nu tin de natura salariatului   a numitei  Neaga Elena , având funcţia de asistent 
personal pentru  Sovre Eva -persoană cu handicap grav. 

 
 
 

 
CONSILER  RESURSE UMANE 

                            MARIANA FLORICA BAR 


