ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
PRIMAR
Tel/fax: 0258-784160 tel: 0258-784112
e-mail primaria.bucium@yahoo.com

DISPOZIŢIA Nr. 9
din 21.01.2016
privind încadrarea în funcţia contractuală de asistent personal
a d-nei , Man Teodorina-Ileana
Primarul comunei Bucium, judeţul Alba;
Având in vedere :
- Cererea doamnei , Duna Ileana, domiciliată în com.Bucium, sat.Bucium, nr.3, judeţul
Alba,
personă cu handicap asimilabilă gradului grav, în conformitate cu certificatul nr.
5565/24.06.2015, nerevizuibil, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru
Adulţi Alba, în conformitate cu prevderile art 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care solicită acordarea dreptului la
asistent personal , începând cu data de 18.01.2016 , cerere avizată de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .
- Văzând:
- referatul întocmit de compartimentul financiar-comtabilitate, resurse umane privind
încadrarea doamnei Man Teodorina-Ileana, în funcţia contractuală;
-art.35 si 36 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,actualizata;
-prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr.448/2006, art.24 si art.25;
-prevederile art.12, alin.( 2) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 68 alin.(1) şi art. 115 alin. (1 ) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , emite prezenta
DISPOZIŢIE:
Art.1.-Începând cu data de 21 ianuarie 2016, doamna Man Teodorina-Ileana, cu
CNP 2680320010015, domiciliată în comuna Bucium, satul Bucium, nr 3A, judeţul Alba, se
încadrează în funcţia contractuală de asistent personal , pentru ingrijirea si supravegherea
persoanei cu handicap grav, Duna Ileana pe perioada nedeterminata, in cadrul compartimentului
funcţii din afara aparatului de specialitate a primarului .
Art. 2. Doamna, Man Teodorina-Ileana, va beneficia de un salariu de bază lunar
de 1050 lei .
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la primar, în termen de 5 zile de la
data luării la cunoştinţă.Împotriva măsurii dispuse de primar poate fi formulată acţiune la instanţa
de contencios administrativ/Tribunalul Alba, în termen de 30 de zile de la data comunicării
soluţionării contestaţiei, cu respectarea prevederilor legale în materie.
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Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba
- Compartimentului financiar - contabil;
- doamnei, Man Teodorina -Ileana
Un exemplar se depune la dosarul profesional al persoanei.

PRIMAR,
AVIZAT,
SECRETAR,
Jr.David Carmen-Nadia

Ing. Cornel Napău
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