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Privind angajarea pe perioadă determinată a doamnei GIURCA LIDIA în funcţia de asistent personal

al persoanei minore cu handicap grav GIURGA DANIEL IOAN

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Peştera, judeţulConstanta, r

Având în vedere:
- Cererea nr.2670/ 18.04.2022 a doamnei GIURCA LIDIA prin care solicită angajarea în

funcţia de asistent personal al persoanei minore cu handicap grav GIURGA DANIEL

IOAN;
— Referatul nr.2912/29.04.2022 întocmit de compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi

ancheta socială efectuată de compartimentul Asistentă socială la domiciliul petentului;
— Certificatul de incadrare in grad de handicap grav cu asistent personal al minorului

GIURGA DANIEL IOAN emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap "de pe
lângă Consiliul Judeţean Constanţa, nr.D421/ 14.04.2022 cu valabililtate 24 luni de la
data eliberării;

- Acordul nr.Gl5074 / 18.04.2022 al DGASPC Constanţa inregistrat sub
nr.2670/29.04.2022;

— Prevederile art.35, alin.(2), art 36, şi art.39 din Legea nr.448 /2006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată, coroborate cu
prevederile art.10, 12 alin.(2), art.16 şi art.108—110 din Legea 53/2003 — Codul Muncii
modificat si completat;

— Legea nr. 153/2017 — Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice coroborată cu dispozitiile HG nr.107 1/2021 privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantatîn plată;

— Dispoziţiile art.243 alin.(l), lit.”a” din OUG nr.57/2019 ;

In temeiul art.196, alin.(l), lit.”b” şi art.197, alin.(l) şi alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ:

Dispun:
Art.l —(1) Incepând cu data de 02.05.2022 doamna GIURCA LIDIA CNP 2841008132836 se

angajează pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal al persoanei minore cu handicap

grav cod COR 532203 — GIURCA DANIEL IOAN CNP 5171003809259.
(2) Salariul de bază este de 25501ei/ lună, gradatie de vechime 0.
(3) Lunar va primi indemnizatie de hrană acordată în condiţiile legii.

Art. 2 —- Atribuţiile postului sunt cele prevăzute în fişa postului anexă la prezenta.
Art.3 — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcineaza

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.4 — Secretarul generalUAT comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut

de lege Institutiei Prefectului judetului Constanta, Compartimentului Resurse Umane, Salarizare si

titularului.
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