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  DISPOZIȚIA  NR.100 /2020 

privind încadrarea pe perioadă  determinată  a domnului Ciucur Florin-Ovidiu, CNP 

1820223014668 în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur 

Mihai, CNP 1510512014313 

 

Primarul  comunei  Șpring, județul  Alba. 
 

      Luând cunostinţă de: 

− cererea înregistrată sub nr.1358/05.03.2020 prin care domnul Ciucur Florin 

Ovidiu,domiciliat in localitatea Spring, Principala, nr.267 solicită angajarea ca 

asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai, domiciliat la aceeasi 

adresa. 

− certificatul de încadrare a persoanei cu dizabilitati în grad de handicap grav cu 

asistent personal  nr.633/21.02.2020 emis de Comisia Judeteana Alba de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulti valabil pana la data de 21.02.2022. 

− referatul intocmit de compartimentul resurse umane cu propunerea de incadrare pe 

perioada determinata in functia de asistent personal al domnului Ciucur Florin Ovidiu 

si actele depuse la dosar. 

            Tinand cont de: 

− prevederile art.35, art.36 si art. 39 alin.1, alin.3 din Legea nr.448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

− prevederile art.12 alin.(2), art.16, art.82 alin.(1), alin.(2), art.83 lit.a, art.266 si art 269 

din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  

− art.2,3,4 si 5 din HG 427/2001  pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap grav, cu completarile si modificarile ulterioare 

− Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. - Anexa 1, punctul 3 , pozitia 50. 

− Art.38, alin.3, lit.a din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

− art.38, alin.4, din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

− art.10, alin.4, lit.e din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice   

− Anexa II, Capitolul I -Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-

socială,pct.3 Unităţi de asistenţă socială-servicii sociale cu sau fară cazare, 3.2 Salarii 

de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială-centre cu 

sau fară personalitate juridică, subpunctul 45 

           

- În conformitate cu prevederile art.196 alin.(1) lit.b  din  OUG nr.57/2019  privind 

Codul Administrativ. 
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                DISPUN 

 

 Art. 1 (1).Incadrarea pe perioada determinata a domnului Ciucur Florin-Ovidiu, CNP 

1820223014668 , domiciliat in localitatea Şpring, str.Principală nr.267, comuna Spring, judetul 

Alba, in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ciucur Mihai, CNP 

1510512014313, incepand cu data de 09.03.2020 si pana la data de 21.02.2022. 

        (2).Se stabilesc drepturile salariale lunare ale asistentului personal in cuantum de 

2450 lei, conform gradatiei 2. 

 Art.3 Prevederile prezentei dispoziții pot fi  atacate in instanta in conditiile Legii 

nr.53/2003 privind Codul Muncii. 

 Art.4 Responsabilul cu atributii de resurse umane va face mentiunile în registrul 

electronic de evidenta al salariatilor . 

Art.5 Prezenta  se  comunică: 

- Instituției  Prefectului  județului  Alba; 

- Compartimentului  de contabilitate al Primăriei Șpring; 

- Compartimentului de asistență socială al Primăriei Șpring. 

- Domnului Ciucur Florin-Ovidiu. 

 

      

  Șpring, 06.03.2020 

 

 

 

                Primar,                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                                            Secretar general, 

    Rusu  Daniel Gheorghe                                         Bogdan Petronela Viorica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


