ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 216
angajarea cu contract individual de munca a doamnei Gaman Valeria in functia
de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Pavlov Ileana
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Avand in vedere:
- referatul nr. 6119/22.08.2017, al dnei. Vatafu Ioana prin care propune
angajarea cu contract individual de munca a doamnei Gaman Valeria in functia de
asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Pavlov Ileana;
- art. 3 alin. (1) si (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10, art. 38 alin. (2) lit. a si
Anexa II Familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si asistenta sociala”
Capitolul I, pct. 3 sub. 3.2 Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridical, nr. crt. 25 si
45 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- art. 12 alin. (3) si (4) din O.U.G. 18/2017 privind asistenţa medicală
comunitară, aprobata si modificata ulterior de Legea nr. 180/2017;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, modificat si completat
ulterior;
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,
DISPUN:

Art. 1 - Începând cu data de 25.08.2017, se stabileste salariul de baza, in
cuantum de 1.465 lei/luna, pentru dna. Gaman Valeria, asistent personal pentru
persoana cu handicap grav Pavlov Ileana, clasa de salarizare potrivit studiilor G,
Gradatia 0, coieficient de ierarhizare de 1.01, incadrata cu contract individual de
munca pe perioada determinata in cadrul Primariei comunei Frecatei, judetul
Tulcea, pana la data de 31.07.2018.
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 22.08.2017
PRIMAR,
Marian Naiman

Vizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
George-Cosmin Cergau

