
ROMAN!A
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA N R . .^  ( O &
PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI OLTEANU RODICA

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bilea Gheorghe 
Având in vedere:
-referatul Compartimentului de Resurse Umane din cadrul instituţiei,inregistrat sub nr 2531 din 
1 4 .0 6 .2 0 1 8 .;
-prevederile art 5 6 ,alini din Legea 53/2003 Codul Muncii;
-certificatul de incadrare in grad de handicap nr. 1959 din 05 .06 .2018;
MOTIVUL ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
-s-a eliberat un nou certificat de incadrare in grad de handicap ,fara a se specifica necesitatea unui 
asistent personal ,

In temeiul art .68 din Legea 215 /2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările 
si compietarile ulterioare

DISPUNE

ART 1 începând cu data de 08 .06 .2018 inceteaza contractual individual de munca al numitei Olteanu 

Rodica, CNP 2 6 9 0 9 2 0 1 8 0 0 2 9 ,asistent personal pentru doamna Olteanu Elena ,conform art 56 ,alin l,lit 

i ) din Codul muncii.

ART 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de biroul financiar contabil si de 
compartimentul resurse umane din cadrul instituţiei.

AVIZAT PTR.LEGALITATE, 
SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIAANCUTA



ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI BOLBOSI
JUDEŢUL GORJ
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR..%l2S / L
PRIVIND ANGAJAREA DOAMNEI TANDARA ZANA CA ASISTENŢ PERSONAL PENTRU NUMITUL GIOSU P

ION

Primarul comunei Bolbosi,domnul Bllea Gheorghe 
Având in vedere:
-cererea doamnei Tandara Zana înregistrata sub nr. 2563 din 18 .06 .2018 ,prin care solicita angajarea ca 
asistent personal;-declaratie;
-ancheta sociala;
-fisa de la Medicina muncii;
-certificat de cazier judiciar;
-certificat de incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap nr. 1886 din 3 1 .0 5 .2 0 1 8 ; 
-Cl-Tandara Zana;
-CI-GIOSU P ION;
--certificat de căsătorie -Tandara Zana ;
-adeverinţa de studii;
-contract individual de munca nr. 164 / 18 .06 .2018 ;

In temeiul art .68 din Legea 215 /2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările si 
completările ulterioare

DISPUNE
ART 1 începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se angajeaza doamna Tandara Zana ,CNP 
2560601180010 ,domiciliata in comuna Bolbosi,satul Valea Judeţul G o rj, ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav,GIOSU P .Ion ,CNP 1480124180011 si va primi un salariu brut in cuantum de 
1970 lei;
ART 2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la indeplinire de biroul financiar contabil si de 
compartimentul resurse umane.

PRIMAR;
BILEA GHEORGHE

AVIZAT PTR. LEGALITATE, 
SECRETAR,

FOAMETE LUCRETIAANCUTA


