DISPOZIŢIE
cu privire la angajarea ca asistent personal pe perioadă nedeterminată,
a doamnei Pană Steliana

Primarul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu;
Având în vedere:
- cererea numitei Pană Steliana, înregistrată cu nr.1.591 / 01.04.2019, prin care solicită
angajarea ca asistent personal, pentru bolnavul, Marinescu Ion, având gradul de handicap grav;
- copie Certificat de încadrare în grad de handicap;
- copie Acord emis de D.G.A.S.P.C. Giurgiu, înregistrat cu nr.1.655/1/01.04.2019;
- prevederile art. 1 din H.G. nr. 937/2018, privind stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată.
- prevederile art. 3, alin.1, alin. 4, art. 10, alin. (4), art.18, art.37, art.38, alin.4 din Legea
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 42, alin.(4) din Legea nr. 448/2006, republicată privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile
de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
- prevederile art.12, alin.1 din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii - republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 34, alin. 1, art.36, alin.1 din OUG 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;
- prevederile art. 63, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”e” din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare – privind Administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „a” şi alin.(2) din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteroare – privind Administraţia
publică locală,

D I S P U N:
Art.1.- (1) Începând cu data de 03.04.2019 se angajează ca asistent personal, pe perioadă
nedeterminată, doamna PANĂ STELIANA, cu domiciliul în localitatea Slobozia, sat.
Slobozia, str. Migdalelor, nr.615, judeţul Giurgiu şi reşedinţa în localitatea Gogoşari, sat.
Gogoşari, judeţul Giurgiu, pentru bolnavul MARINESCU ION, domiciliat în comuna
Gogoşari, sat. Gogoşari, judeţul Giurgiu, având gradul de handicap - GRAV, cu un salariu de
încadrare de 2.417 lei lunar, având gradaţia 4.
(2) Indemnizația de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară, în cuantum de 347 lei, potrivit prevederilor legale in vigoare”.
Art.2. (1) - Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază, şi a altor
drepturi care se acordă potrivit Legii nr. 153/2017 este de competenţa ordonatorilor de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de
credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit
legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.
Art.3.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi îndeplinite de către secretarul delegat al
comunei Gogoşari şi de d-na Pîrvu Loredana –consilier pr. –compartiment financiar contabil

PRIMAR,
Daia Dănuţ
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