ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 95
Privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Alanei GeorgianaVioleta in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Alanei
Georgian-Ionut
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul dnei. Vatafu Ioana inregistrat sub nr. 2021/14.03.2017 prin care
propune angajarea persoanei Alanei Georgiana-Violeta in functia de asistent
personal, pe perioada nedeterminata pentru persoana cu handicap grav – Alanei
Georgian-Ionut;
- cererea doamnei Alanei Georgiana-Violeta inregistrata la Primaria Comunei
Frecatei sub nr. 2019/14.03.2017 prin care solicita angajarea in functia de asistent
personal;
- ancheta sociala nr. 2020/14.03.2017 prin care se recomanda angajarea
doamnei Alanei Georgiana-Violeta in functia de asistent social pentu persoana cu
handicap grav – Alanei Georgian-Ionut;
Tinand cont de prevederile:
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, modificat si completata
ulterior;
- art 42, alin. 4,5,6 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
- 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;
- H G nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
In temeiul 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, cu modificarile
si completarile ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1. – (1) Doamna Alanei Georgiana-Violeta, domiciliata in localitatea
Frecatei, comuna Frecatei, Judetul Tulcea, avand codul numeric personal
2930821360681, se incadreaza cu contract individual de munca pe durata
nedeterminata in cadrul Primariei comunei Frecatei, incepand cu data de 15.03.2017
in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Alanei Georgian-Ionut,
avand codul numeric personal 1881001360069.

(2) Persoana mentionata la alin (1) i se stabileste un salariu de brut lunar in
suma de 1450 lei, pentru un program complet de 172 ore in medie pe luna,
corespunator duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe
saptamana.
Art. 2. – Împotriva prezentei dispoziţii se poate face contestaţie conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată ulterior.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată compartimentului financiar – contabil,
persoanei menţionete la art. 1 precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 14.03.2017
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
Secretar,

George-Cosmin CERGAU

