
JUDEŢUL BIHOR  
COMUNA CEICA  
   PRIMAR 
 

                                                                                                                          
 

 
                   cu privire la prelungirea contractului de munca nr. 
SINZIANA NICULINA ,cu domiciliul în comuna Ceica sat  Incesti 
personal pentru copilul   BALA EMANUEL RAZVAN   
 

Vazand raportul de specialitate intocmit de catre d
atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei dispozitii 
prelungirea  contractului de munca  a d
                Având în vedere  prevederile  art.2 si 5 din Hotararea Guvernului  nr.427/2001 privind 
aprobarea normelor metodologice privind conditiile de încadrare a asisten
handicap, 
               Văzând prevederile art.44,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
               În  baza Certificatului medical de încadrare  în grad de handicap n
încadrarea în grad de handicap valabilitate:
persoana cu handicap grav, CNP
               În baza art.12,alin.2 din Codul Muncii,
             În temeiul art.154, 155 , ,alin.1
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ
 

                  Art.1.Începand cu data de
perioada 01.06.2020 -31.05.2022
Ceica sat  Incesti , nr.,  CNP—,  
RAZVAN – persoana  cu handicap grav, 
               Art.2.Se aproba actul adi
 nr. 157/09.06.2017. 
                  Art.3 .Prezenta dispozi
                    -Instituţia Prefectului
                    -Direcţa Generala de Asisten
                     -persoana în cauza 
                    - contabilitatea Primă
                                                            
           Primar                                                                                           Viza de legalitate
                                                                                                    
   Sovre Ana Livia                                                                              
 
 
Nr.117  din  28 mai  2020. 
 

 

România
Str.Principal

Tel.

primaria.ceica@cjbihor.ro
                                                                                                                             CUI

D I S P O Z I Ţ I E 

prelungirea contractului de munca nr. 157/09.06.2017,   a 
domiciliul în comuna Ceica sat  Incesti , nr., CNP-av

BALA EMANUEL RAZVAN   – persoana cu handicap grav.

Vazand raportul de specialitate intocmit de catre d-na Bar Florica Mariana
atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei dispozitii 
prelungirea  contractului de munca  a d-nei BALA SINZIANA NICULINA .  

Având în vedere  prevederile  art.2 si 5 din Hotararea Guvernului  nr.427/2001 privind 
aprobarea normelor metodologice privind conditiile de încadrare a asistenţilor personali ai persoanelor cu 

zând prevederile art.44, lit.a, din Legea nr.448/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare 
i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

În  baza Certificatului medical de încadrare  în grad de handicap nr. 211/
încadrarea în grad de handicap valabilitate: 24  LUNI  pe  numele BALA EMANUEL RAZVAN    

CNP-,  care beneficiază de asistent personal. 
În baza art.12,alin.2 din Codul Muncii, 

154, 155 , ,alin.1, lit.d), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

D I S P U N E : 
 
 

.Începand cu data de  01  iunie   2020 ,  se prelungeste CM nr.  157/09.06
2   numitei  BALA SINZIANA NICULINA .,cu domiciliul în comuna 
 în funcţia de asistent personal  pentru numitul  BALA EMANUEL 

ersoana  cu handicap grav,  
roba actul adițional nr. 5 din  28.05.2020 la contractul de munca

.Prezenta dispoziție se comunica cu: 
ia Prefectului- direcţia juridică 

a Generala de Asistenţă Sociala şi protecţia Copilului 
 

contabilitatea Primăriei Ceica 
                                                             

rimar                                                                                           Viza de legalitate
                                                                                                           Secretar general al comunei

                                                                                 Dorel Octavian Goldea

România,  jud .Bihor 
Str.Principală, nr .67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
CUI-4784210 

 

a d-nei BALA 
avînd  funcţia de asistent 

persoana cu handicap grav.                                                              

Bar Florica Mariana  – persoana cu 
atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei dispozitii cu privire la 

Având în vedere  prevederile  art.2 si 5 din Hotararea Guvernului  nr.427/2001 privind 
ilor personali ai persoanelor cu 

din Legea nr.448/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare 

/27.04.2020 privind 
BALA EMANUEL RAZVAN    -

alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b) din 

157/09.06.2017 pe 
,cu domiciliul în comuna 

BALA EMANUEL 

la contractul de munca 

rimar                                                                                           Viza de legalitate 
general al comunei 

Dorel Octavian Goldea 


