ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR
D I S P O Z I Ț I A NR. 69
din 27 septembrie 2021
privind încadrarea în muncă a doamnei Isztoika Zsuzsa în funcț ia de asistent personal
Ec.ing.Balogh Istvan, primarul Comunei Vărgata, județul Mureș,
Având în vedere,
Cererea doamnei Isztoika Zsuzsa nr. 5216/23.09.2021, prin care solicită angajarea în funcția
de asistent personal pentru îngrijirea domnișoarei Isztoika Katalin, bolnav cu handicap grav cu
asistent personal,
Prevederile art. 39 și art. 42, alin.(4) din Legea nr.448/2006, privind protecția ș i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completă rile ulterioare și art. 12 alin (1) din
Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările ulterioare,
Prevederile Legii-Cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare și HGR nr. 935/2019 privind stabilirea salariului
minim brut pe țară, și art.45 din Legea nr. 50/2021 - bugetul de stat pe anul 2021 și prevederile O.U.G
nr.91/2017, pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
Prevederile art.5 alin(1,2) din HG nr.427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice
privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap,
cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere comunicarea nr. 26227/09.09.2021 a DGASPC Mureș , și Certificatul de
încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal nr. 10003/02.10.2019 al domnișoarei Isztoika
Katalin, având CNP 2870602190448,
In temeiul art.196 alin.(1) litera ,,b,, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,
D I S P U NE
Art.1. Începând cu data de 01 octombrie 2021 doamna Isztoika Zsuzsa, domiciliată în
………………….., având CNP ………………….. se încadrează pe perioadă nedeterminată în funcția
de asistent personal, gradația 0, al persoanei bolnav cu handicap grav Isztoika Katalin, CNP
…………………. Începând cu data de 01 octombrie 2021 dispoziția privind acordarea indemnizației
lunare pentru domnișoara Isztoika Katalin își încetează valabilitatea.
Art.2. Salariul de bază stabilit pentru doamna Isztolyka Zsuzsa va fi de 2300 lei/lună si 347
de lei indemnizație de hrană cuvenita pe timpul efectiv lucrata.
Art.3. Încadrarea se va face conf. art.12, alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la conducătorul autorităţii, în termen de 20 de
zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
Art.5. Dispoziția poate fi atacată în termen de 30 zile de la data comunicării soluţionării
contestaţiei la Secț ia de Contencios - Administrativ a Tribunalului Mureș.
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziț ii se însarcinează
compartimentul financiar - contabil și resurse umane.
Art.7. Prezenta dispoziţie prin grija secretarului general al comunei se comunică: Instituţiei
Prefectului Judeţului Mureş, compartimentului financiar-contabil și resurse umane, compartimentului
de asistenţă socială şi doamnei Mihocsa Katalin.
Primar,
Ec.ing.Balogh István

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Kőmives Tünde

