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DISPOZIŢIE
Cu privire la angajarea dd nului BALAS FLORIN cu domiciliul în comuna Ceica sat
Bucium, nr. , CNP-, în funcţia
ţia de asi
asistent personal pe o perioadă nedeterminată
determinată pe
pentru Rat Ana persoană cu handicap grav.
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre d-na
d
Bar Florica Mariana – persoana
cu atributii in domeniul RESURSE UMANE , prin care solicita emiterea unei dispozitii cu privire la
angajarea numitului Balas Florin în funcţia de asistent personal pe o perioadă nedeterminată
ne
pentru Rat
Ana -persoană cu handicap grav.
Având în vedere prevederile art.2 si 5 din Hotararea Guvernului nr.427/2001 privind
aprobarea normelor metodologice privind conditiile de încadrare a asistenţilor
asisten ilor personali ai persoanelor cu
handicap,
t.44,lit.a din Legea nr.448/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare
Văzând prevederile art.44,lit.a
privind protecţia şii promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
În baza Certificatului medical de încadrare în grad de handicap nr.
nr .A46421
A46421 /22.08
/22.08.2019
privind încadrarea în grad de handicap, pe numele Rat Ana -persoană cu handicap grav
grav, C.N.P. , care
beneficiază de asistent personal,
În baza art.12,alin.1 din Codul Muncii,
Tinand cont de art.. II , alin. 1 din Legea nr. 153/2017,
153/2017, privind salarizarea personalului
person
platit din
fonduri publice , precum si H.G. nr.4/2021.

În temeiul art.154,
154, 155 , ,alin.1,
,alin.1 lit.e), alin 5, litera e, art.156, si art.196,alin.1,lit.b
art.196,alin.1,lit.b) din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
Art.1.Începand
.Începand cu data de 04
0 martie 2021 se angajează în funcţia
ia de asistent personal pe o
perioada nedeterminata d-nul Balas Florin,
Florin CNP -, pentru Rat Ana -persoanăă cu handicap grav,CNP.
grav,
care beneficiază de asistent personal,avand un salar lunar brut de 2.300 lei.
Art.2.Prezenta
.Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Instituţia
ia PrefectuluiPrefectului direcţia juridică
-Direcţaa Generala de Asistenţă
Asisten Sociala şi protecţia Copilului
-persoana în cauza
- contabilitatea Primăriei
Primă
Ceica
Primar
rimar
Sovre Ana Livia
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