ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 15
privind stabilirea salariului de baza pentru dna. Ciocia Iuliana asistent personal pentru
persoana cu handicap grav Zibileanu Marin incadrata cu contract individual de munca in
cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul Tulcea
Ec.Naiman Marian, primarul comunei Frecatei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei inregistrat sub nr. 82/09.01.2017, prin care se
propune stabilirea salariului de baza al asistentilor personali pentru persoane cu handicap
grav și stabilirea cuantumului indemnizatiilor lunare de handicap;
- referatul persoanei responsabile de asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei
Frecatei nr. 78/09.01.2017 prin care stabileste vechimea si nivelul studiilor asistentilor
personali pentru persoane cu handicap grav;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii-Cadru nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- articolului unic pct. 3 si 4 din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) litera “e”, art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si
completata ulterior,
D I S P U N:
Art. 1 - Începând cu data de 01 decembrie 2016, se stabileste salariul de baza, in cuantum
de 1.632 lei/luna, pentru dna. Ciocia Iuliana, asistent personal pentru persoana cu handicap
grav Zibileanu Marin, clasa de salarizare potrivit studiilor G, Gradatia 2, incadrata cu
contract individual de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Primariei comunei
Frecatei, judetul Tulcea.
Art. 2. - Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 5 zile de la data luarii la
cunostinta la ordonatorul principal de credite si in termen de 30 de zile de la data
comunicarii solutionarii contestatiei, la Tribunalul Tulcea.
Art. 3. - Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanei evidentiate la art. 1,
compartimentului buget-finante contabilitate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul
Tulcea.
Emisă astăzi 09.01.2017
PRIMAR,
Ec. Naiman Marian

Vizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
Cergau George Cosmin

