R OM Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 28.
din 25 februarie 2016
privind prelungirea încadrării pe perioada determinată a doamnei Moldovan Judit,
în funcţia de asistent personal,
Ec. Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Văzând Cererea cu număr de înr. 753/25.02.2016, a doamnei Moldovan Judit, domiciliată
în comuna Vărgata, satul Valea, nr.12, judetul Mureş , Certificatul de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap nr. 184/19.02.2016, Avizul favorabil al
D.G.A.S.P.C Mureş nr.
16539/23.02.2015.
Ţinând cont de prevederile art.32, art.39, art. 42 alin 4 şi 7 din Legea nr. 448/2006, privind
protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art.82 alin (3) din Legea 53/2003, privind Codul Muncii cu
modificările si completarile ulterioare, prevederile HGR nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind conditiile de incadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare ,
In temeiul prevederilor art. 63 alin(5) lit. „e” si art. 68 si art. 115 alin (1) lit.”a” din Legea
nr. 215/2001 , privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare ,
D I S P U N:
Art. 1. Începând cu data de 01. 03. 2016, se angajează pe perioada determinată de 12 luni pe
doamna Moldovan Judit, domiciliată în satul Valea nr.12, judeţul Mureş, în funcţia de asistent
personal pentru îngrijirea şi protecţia minorului cu handicap grav Moldovan Andrea, cu un salar de
incadrare de 1155 lei, clasa de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38 în cadrul Compartiment
de asistenţa socială.
Art. 2. Drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stabilite în contractul individual de muncă.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanţele de contencios-administrativ
competente în termenul prevăzut de lege.
Art. 4. Compartimentul de resurse umane şi financiar -contabil se încredinţează cu aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.
Art. 5. Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie se comunică: Instituţiei Prefectului
Judeţului Mureş , instituţiilor publice şi persoanelor interesaţe.

Primar,
Ec Balogh Istvan

Avizat pentru legalitate
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