
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI                                                                     
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A   nr.67/2021

Primarul comunei Săsciori, județul Alba;
Văzând:
-HCL  nr.  20/2020  prin  care  s-a  aprobat  numărul  de  posturi  de  asistenți  personali  ai

persoanelor cu handicap  pe anul 2020
-cererea nr. 699/27.01.2021 a d-lui RASA VASILIE, domiciliat în .............,  com.Săsciori,

județul Alba, prin care solicită angajarea sa ca asistent personal, pentru fiica sa MOGOȘ MARIA,
domiciliată în ...............,  com.Săsciori, județul Alba, persoană cu handicap gradul grav;

-referatul  nr.  752/28.01.2021  a  d-nei  Țârlea  Ana,  inspector  principal  în  cadrul
compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săsciori, prin care certifica faptul
ca sunt întrunite toate condițiile pentru angajarea d-lui RASA VASILIE, , în funcția  contractuală
de asistent personal. 

Având în vedere prevederile:
- Hotărârea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
-art.  82 și 83 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,  republicat, cu modificările și

completările ulterioare;
-Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
-art.  42,  alin.  (4)  din  Legea  nr.  448/2006  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor

persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  precum  și  ale
Hotărârii nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006;

-Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru
modificarea  si  completarea  OUG  nr.57/2015  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
Publice in anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscal –bugetare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative; 
- -art. 38 din Legea - Cadru nr.153/28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;

-art.  7  din  O.U.G.  nr.  90/6.12.2017 privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-O.U.G.nr.91/6.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-Ordinul  nr.42/77/2011  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea
prevederilor Legii nr. 285/2010.

-art.18  alin.(1)  din  Legea  nr.153/2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare,

           În temeiul art. 155(1) lit. ,,e,, coroborat cu art. 196 (1) lit. „b” din  Ordonanța de Urgenta
nr.57/2019, privind codul administrativ;

D I S P U N E:

Art. 1. Începând cu  01 februarie 2021, se încadrează, cu contract individual de muncă, în
funcția de asistent personal, gradația 5, dl. RASA VASILIE, domiciliat în ...............,  com.Săsciori,
județul Alba , pentru fiica sa  MOGOȘ MARIA,   domiciliată în ........................,   com.Săsciori,
județul Alba, persoană cu handicap gradul grav,  urmând să beneficieze de un salariu brut lunar de
2706 lei.



 Art.  2.  Începând  cu  01  februarie  2021  , d-lui  RASA VASILIE i  se  acordă  lunar,
indemnizație de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii  de bază minime brute pe ţară
garantate în plată.

Art. 3. Indemnizaţia  de hrană prevăzută  la alin.(1) si (2) se acordă proporţional cu timpul
efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Cu drept de contestație în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

        (2) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate
adresa  Tribunalului  Alba  –  Secția  I  Civilă,  în  termen  de  30  de  zile  calendaristice  de  la  data
comunicării soluționării contestației.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică:
                    - Instituției Prefectului - județul Alba;

        - persoanei în cauză;
         - compartiment contabilitate;
         - dosar personal.

     Săsciori la 29 ianuarie  2021

                      
                  PRIMAR                                  Contrasemnează pentru legalitate   
       Nicolae-Florin Morar                            p. Secretarul general al comunei 
                                                                                            Maria-Monica Ilea


