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Avizat pt. legalitate
SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.184
din 07. Septembrie 2015
privind încadrarea ca asistent personal a d-nei Puscas Gabriela
Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere referatul nr.3038/04.09.2015 prin care se propune încadrarea ca asistent personal a d-nei
Puscas Gabriela din localitatea Salajeni nr. 197, cât şi certificatul de incadrare in grad de handicap cu nr. 846 din
25.08.2015 ;
Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Hotărârii nr. 427 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare,
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 12 al.2 din Legea nr. 53/2003,
Văzând prevederile Legii-cadru nr. 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, prevederile Legii nr.285 din 28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011a personalului plătit din fonduri
publice, şi prevederile art. 63 alin.(1) lit. d, coroborat cu art.63 alin.(5), lit.”e” din Legea nr. 215/200 1 a

administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1. – Începând cu data de 08 septembrie 2015 se încadrează pe perioadă
determinată, ca asistent personal, d-na Puscas Gabriela din localitatea Salajeni nr. 197,
pentru persoana cu handicap gr.I. Puscas Bianca, mama sa, urmând să beneficieze de salariul
de bază in suma de 1050 lei şi celelalte drepturi salariale, conform statului de funcţii.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul
comunei şi Iancau Ionela Alexandra – referent cu probleme sociale.
Art.3. – Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
- Celor mai sus nominalizaţi;
- Dosar dispoziţii.
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