ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind angajarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Caia Elena ca asistent personal
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean,
Având în vedere:
- prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată,
modificată și completată, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 37 alin. (1) lit. a) – c), art. 38, art. 39 alin.
(1) – (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată și completată, art. 10, 11, 12, 13, 18, art. 39 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată,
art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din H.G. nr. 935/2019
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, art. I alin. (1) și (3) din
O.U.G. nr. 226/2020, conform cărora, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul
brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare
lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu
cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020, precum și art. 3 alin. (1) poziția 4 din tabel din
Hotărârea nr. 15 din 18.02.2020 a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul comunei Bicazu Ardelean, județul
Neamț, pentru anul 2020;
- cererea nr. 1097 din 12.02.2021 a d-nei Caia Elena;
- certificatul de încadrare în grad hadicap nr. 971 din 07.04.2015, cu drept la asistent
personal, eliberat de Consiliul Județean Harghita - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, valabil permanent;
- decizia nr. 18 din 03.02.2021 a Agenției Județene pentr Plăți și Inspecție Socială
Harghita, privind încetării prestațiilor sociale pentru păersoanele cu handicap ca urmare a
transferului în altă unitate admnistrativ teritorială aflată în raza de competență a aletei directii
generale, decât cea în care s-a stabilit dreptul inițial;
- acordul nr. 71980 din 10.02.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Neamț, anexat la cererea petentei, Caia Elena, înregistrată la registratura
Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 1097 din 12.02.2021;
- referatul de specialitate nr. 1395 din 25.02.2021 al consilierului cu atributii de resurse
umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, prin care propune
încadrarea ca asistent personal a doamnei Caia Elena ca asistent personal pentru d-na Florea
Maria care este încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal;
În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196
alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modifăcările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1 – Începând cu data de 01.03.2021, d-na Caia Elena, născută la data de
16.09.1976, se angajează ca asistent personal pentru d-na Florea Maria, încadrată în grad de
handicap grav cu asistent personal, pe perioadă nedeterminată.
Art. 2 – (1) Pentru d-na Caia Elena se stabilește coeficientul de ierarhizare de
1,1968, corespunzător gradației 3 de vechime, respectiv salariul de bază brut, lunar, de
2.669 lei.
(2) Salariata beneficiază și de indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei/lună,
brut.
Art. 3 – Consilierul cu atribuții de resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire
prezenta dispoziție.
Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative,
Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea
prezentei
dispoziții
în
Monitorul
Oficial
Local
pe
site-ul
https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/.

PRIMAR,
Bîrsan Constantin Ioan

Nr. 31 din 25.02.2021

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

