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DISPOZIŢIA 
Nr. 77  din 30.03.2015 

privind încadrarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav  

 
IOAN  GRĂDINARU 

PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

Văzând cererea înregistrată sub nr. 2935/04.03.2015, prin care doamna Marian Mihaela 

solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Marian Cristian Gabriel 

precum şi referatul întocmit de către inspectorul cu atribuţii asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2936/04.03.2015; 

Având în vedere prevederile art 42, alin (1) si (5)  din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare; prevederile art.12 alin.(2)din Legea nr. 53/2003 cu privire la Codul Muncii; 

prevederile  Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri 

publice,precum si Hotărârea Guvernului  nr. 1091/10.12.2014 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată; 

În temeiul dispoziţiilor art.63, alin. (1), lit.(a) şi (e), alin. 2, lit. (a), art. 68, alin.(1) art. 

115 alin. (1), lit. (a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art.1. Se încadrează ca asistent personal al persoanei cu handicap doamna Marian 

Mihaela CNP: 2810130270011, pe perioadă determinată, începând cu data de 01.04.2015 , până 

la data de 31.03.2016.  

Persoana cu handicap este Marian Cristian Gabriel CNP - 5060323270017. 

Art.2 Salariul de baza se stabileste in cuantum de 975 lei lunar. 

Art.3  Contestiatia privind incadrarea si stabilirea salariului se solutioneaza in conditiile 

legii de catre primar in calitate de ordonator principal de credite. 

Art.4 Inspectorul cu  atributii contabilitate  si inspectorul cu atributii asistenta sociala din 

aparatul de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

dispozitii. 

Art.5 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispoziţie 

persoanelor şi instituţiilor interesate 

 

         PRIMAR, 

            IOAN GRĂDINARU                               Avizat pentru legalitate, 
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