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JUDETUL CARAS SEVERIN                                                                 

COMUNA EFTIMIE MURGU                                                           

 

PRIMAR 

D I S P O Z I T I E 

privind angajarea in munca a unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

 

 Primarul comunei Eftimie Murgu, avand in vedere : 

- Avand in vedere cererea persoanei cu handicap grav prin care se solicita angajarea 

in functia de asistent personal;  

- Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap nr. 236 din 28.01.2021 , acordul 

persoanei cu handicap grav si de actele depuse la dosar;  

- Acordul D.G.A.S.P.C. Caras Severin nr. 6523/11.03.2021 privind angajarea 

asistentului personal; 

- in conformitate  cu prevederile art.35,art.36 alin.1,art.37 alin.1 si art.39,alin.(1)  

- si alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap,cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

- in conformitate cu art.25 si art.26 din HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

 

       În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1.-Începând cu data de 1 aprilie 2021 se incadreaza in munca  ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav ,– dl. DAESCU DUMITRU cu 

domiciliul/resedinta in localitatea Eftimie Murgu, nr. ........ , judetul Caras Severin, 

CNP ......................  pentru persoana cu handicap grav dna. HARAMUZ SOLOMIA. 

 Art.2.-Contractul de munca se incheie pe perioada nedeterminata si se 

stabileste  salariul de baza în cuantum de  2640 lei/luna, aferent gradatiei 4 de 

vechime în munca. 

          Art.3.-Cu ducere la indeplinire a acestor prevederi se incredinteaza secretarul 

comunei , compartimentul financiar contabil si  compartimentul asistenta sociala; 

 Art.4.-Prezenta dispozitie se comunica :Institutiei Prefectului Judetului Caras 

Severin, compartimentului asistenta sociala si financiar- contabil din cadrul Primariei 

comuneiEftimie Murgu și dlui. Daescu Dumitru.  
  
                  Primar,                                                                    Contrasemnează, 

           Mihai   Otiman                                                   Secretar general al comunei, 

                                                                                                    Liviu  Imbrescu  
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