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D I S P O Z I Ţ I E 
 
                   cu privire la prelungirea contractului de munca nr. 128/19.04.2013,   a d-nei Savu 
Gabriela Bianca  ,cu domiciliul în comuna Ceica sat Ceica, nr., CNP- avînd  funcţia de asistent 
personal pentru copilul  SAVU EMANUEL GABRIEL  – persoana cu handicap grav. 
 

Vazand raportul de specialitate intocmit de catre d-na Bar Florica Mariana  – persoana 
cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care propune emiterea unei dispozitii cu 
privire la prelungirea contractului de munca a d-nei SAVU GABRIELA BIANCA . 
                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 handicap, 
               Văzând prevederile art.44,lit.a din Legea nr.448/2006 cu modificarile şi completarile 
ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
               În  baza Certificatului medical de încadrare  în grad de handicap nr.63/10.02.2020  
privind încadrarea în grad de handicap valabilitate:24 luni pe  numele SAVU EMANUEL 
GABRIEL  -persoana cu handicap grav, CNP- care beneficiază de asistent personal, 
               În baza art.12,alin.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.Începand cu data de 01 aprilie  2020 ,  se prelungește C.M nr. 128/19.04.2013 , 
pe perioada  01.04.2020 - 31.03.2022 numitei   SAVU GABRIELA BIANCA ,cu domiciliul în 
comuna Ceica sat Ceica nr. , CNP-    în funcţia de asistent personal  pentru numitul  SAVU 
EMANUEL GABRIEL – copil cu handicap grav, CNP-  , care beneficiaza de asistent personal. 
       Art.2.Se aproba actul adițional nr. 8 din 30.03.2020  la contractul de munca 
 nr. 128/19.04.2013, 
                  Art.3 .Prezenta dispoziție se comunica cu: 
                    -Instituţia Prefectului- direcţia juridică 
                    -Direcţa Generala de Asistenţă Sociala şi protecţia Copilului 
                     -persoana în cauza 
                    - contabilitatea Primăriei Ceica 
                                                             
        Primar                                                                                           Viza de legalitate 
                                                                                                        Secretar General al comunei 
  Ana Livia Sovre                                                                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
Nr.102  din  30 martie   2020 
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ACT ADIŢIONAL nr.8  din 30 /03/  2020.     

 
  

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 128/19.04.2013 în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 
 PĂRŢILE: 
 

1. Persoana juridică/fizică COMUNA CEICA cu sediul/domiciliul în CEICA,  NR. 67, 
jud. Bihor,  cod fiscal 4784210, telefon 0259-324464, reprezentată legal prin 
Șovre Ana Livia, în calitate primar, 

şi 
       2.Salariatul/a  Savu Gabriela Bianca cu domiciliul în comuna Ceica,sat Ceica , NR. , 
judetul Bihor, posesoare al cărţii de identitate seria, nr. eliberată de SPCLEP Oradea la 
data de, CNP-,  angajat in functia de asistent personal pentru persoană cu handicap 
grav pentru      Savu Emanuel Gabriel - persoană cu handicap grav,care beneficiază de 
asistent personal, 
        În temeiul Art. 41 (CAPITOLUL 3 - Modificarea contractului individual de muncă) 
din Codul Muncii -  Legea 53/2003  am convenit  la modificarea Contractului Individual 
de Muncă  încheiat şi înregistrat sub nr. 128/19.04.2013 în registrul general de evidenţă 
a salariaţilor, astfel : 
 
 Art.1. Incepand cu data de 01.04.2020, se modifica (urmare a aparitiei Legii 
40/2011) Contractul Individual de Muncă al D-nei Savu Gabriela Bianca CNP- 
    se modifică , după cum urmează: 
 
 
 

CAPITOLUL SUPUS 
MODIFICARII 

MODIFICAREA CONTINUTUL MODIFICARII 

 
II.OBIECTUL 
CONTRACTULUI 
 -Prelungire CM 
Pe perioada valabilității 
Certificatului de încadrare 
grad handicap nr. 
63/10.02.2020  care are 
valabilitatea-24  luni . 
  

Punctul nr.1 ,lit.b) perioada  
de angajare determinată 
Dispoziţia primarului nr. 

Începînd cu data de 01.04.2020 
,angajat pe perioadă 
determinata conform 
Certificatului de încadrare grad 
handicap nr.63/10.02.2020  , 
Valabilitate 24 de luni-perioada 
angajarii 
01.04.2020  -31.03.2022 
 

 
 
 
 
 



 
 
 Alte clauze:   
 
f). salariatul este obligat sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale 

Fişei Postului 
 
                    
 
                 Primar, 
 
Numele şi prenumele : Ana Livia Sovre 
 
Semnatura______________________         
 
                                                                                                     Salariat, 
                                                                                          Numele şi Prenumele 
                                                                                             
                                                                                            SAVU GABRIELA BIANCA  
 
 

                                          Semnătura_____________ 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


