ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA ALEXENI
DISPOZIŢIE
privind încadrarea unui asistent personal
PRIMARUL COMUNEI ALEXENI , JUDEŢUL IALOMIŢA .
Având in vedere :
- cererea locuitorului LUNGU DORU , înregistrată sub numărul 2296 din data de 23.06.
2021, prin care solicită să fie încadrat asistent personal al domnului Mărgărit Mihalache persoana cu handicap grav cu asistent personal şi acordul DGASPC Ialomiţa;
- prevederile art. 35, 36, 37 alin (1) si 39 din Legea nr. 448 / 2006 privind
protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile art. 25 din H.G. nr. 268 / 14 martie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/ 2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .
- prevederile titlului II , capitolul I – încheierea contractului individual de
munca din Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii ;
- prevederile art. 36 alin(1) , art. 38 alin (4) , art.39 alin (1) din Legea nr. 153 /2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modifcările și completările
ulterioare ;
- prevederile art. 1 alin (1) din HG nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe tară garantat în plată ;
In temeiul art. 155 alin (5) lit. e) , art.196 , alin (1), lit b) și art. 554, alin (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare :
DISPUNE :
Art. 1. Începând cu data de 1 iulie 2021 , domnul LUNGU DORU se încadrează în
funcția contractuală de asistent personal al domnului Mihalache Mărgărit - persoană cu
handicap grav cu asistent personal, gradația 5.
Art. 2. Cuantumul lunar brut al salariului de bază este de 2. 705 lei .
Art. 3. Începând cu data de 1 iulie 2021 se aprobă acordarea indemnizatiei de hrană la
nivelul anului 2019 a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporțional cu
timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în sumă de 347 lei.
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fii comunicată persoanei in termen de 5 zile de la data
emiterii.
Art.5. a) Prezenta dispoziţie poate fi contestată in termen de 20 zile calendaristice de la
data comunicării actului administrativ, la sediul ordonatorului de credite.
b) Primarul va soluţiona contestaţia in termen de 30 zile calendaristice .
c) Impotriva măsurilor dispuse persoana nemulţumită se poate adresa instanţei
judecătoreşti, in condiţiile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, in termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului contabilitate, compartimentului
resurse umane şi Instituţiei Prefectului, judeţul Ialomiţa.
Art.7. Secretarul general al comunei şi consilierul contabilul vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
PRIMAR,
Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general al comunei ,
Nr. 93.
Crețu Ion
Dinu Marina
Emisă la Alexeni .
Astăzi 24.06. 2021 .

