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Privind angajarea pe perioadă determinată a doamneiMOCANU MIRELA GEORGETA în funcţia de

asistent personal al persoanei majore cu handicap grav — ENCICA LENUTA

Petre Marius Liviu primarul comunei Peştera, judetulConstanta, „

Având în vedere:
— Cererea nr.3826 /27 .05.2021 a doamnei MOCANU MIRELA GEORGETAprin care solicită »

angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei majore cu handicap grav ENCICA

LENUTA;
- Referatul nr.4425/22.06.2021 întocmit de compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi

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

ENCICA LENUTA emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap de pe lângă
Consiliul Judeţean Constanţa, nr.DCH 2575 /18.05.2021 cu valabililtate 12 luni de la
data eliberării;

— Acordul nr.G17833/04.06.2021 al DGASPC Constanţa înregistrat sub
nr.4425/22.06.2021;

— 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.(l), art.16 şi art.108—110 din Legea 53/2003 — Codul Muncii
modificat şi completat;

- Legea nr. 153/2017 — Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice coroborată cu dispoziţiile H.G. nr.4 /2021 privind stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată;

— Anexa nr.2 la HCL nr.4 /30.01.2020 pentru abrobarea coeficienţilor de salarizare pentru
anul 2020;

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

In temeiul art.l96, alin.(l), lit.”b” şi art.197, alin.(1) şi alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ:

Dispun:
Art. 1 —(1) Incepând cu data de 24.06.2021 doamna MOCANU MIRELA GEORGETA CNP

2900321132807 se angajează pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal al persoanei
majore cu handicap grav cod COR 532203 — ENCICA LENUTA CNP 2620729 134046.

(2) Salariul de bază este de 23001ei/ 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 indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcineaza

CompartimentulResurse Umane, Salarizare.
Art.4 — Secretarul general UAT comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul prevazut

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

titularului.
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