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DISPOZITIE NR. 222 / 27.03.2023 
privind incetarea contractului individual  

de munca al domnului Cancea Haralambie 
 
 

 
    Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea;          
    Avand in vedere referatul inregistrat la nr./27.03.2023 intocmit de catre doamna Olaru 
Ileana, inspector in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei Gângiova, cu 
privire la decesul persoanei cu handicap grav, Cancea Nicolina si incetarea contractului 
individual de munca al asistentului personal Cancea Haralambie, Certificat de deces seria 
D.12 Nr.199514/27.03.2023 emis de SPCLEP Gângiova, in conformitate cu prevederile art.39, 
alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.65, alin.1 din Legea 
53/2003 privind Codul Muncii, republicata ; 
    In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2 art.240 si art.243, 
alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 
 Art.1.Incepand cu data de 27.03.2023 inceteaza de drept contractul individual de munca al 
domnului CANCEA HARALAMBIE, CNP -    , avand functia de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav, CANCEA NICOLINA, CNP -    , in 
temeiul art.39, alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap si art.65, alin.1 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicata. 
 Art.2.Impotriva masurilor dispuse, domnul CANCEA HARALAMBIE se poate adresa 
Tribunalului Dolj-Sectia Contencios Administrativ, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la 
data comunicarii. 
 Art.3.De ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii va raspunde compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova. 
 Art.4.Prezenta dispozitie se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Dolj, domnului 
CANCEA HARALAMBIE, Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane , 
Compartimentului Protectie si Asistenta Sociala si si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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