
DISPOZIŢIE

privind încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a
doamnei Niculai Corneluţa ca asistent personal pentru bunica sa Popîrţac Cornelia, din

comuna Şanţ nr. 360

Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; - referatul de necesitate întocmit de către Radu Anca Florina,

inspector în cadrul Primăriei corn. Şanţ, înscris sub nr. 1375 din 23-03-2018 prin care
propune angajarea doamnei Niculai Corneluţa ca asistent personal pentru bunica sa

Popîrţac Cornelia,
-certificatul de încadrare în grad de handicap GRAV cu nr.

1278 din 08-04-2008, cu valabilitate permanent, categorie de persoane care beneficiază
de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de lege corespunzător acestui grad pentru
doamna Popîrţac Cornelia, din comuna Şanţ nr. 360,

-cererea doamnei Niculai Corneluţa, înscrisă sub nr. 1205

din 16-03-2018
-ancheta socială făcută la domiciliul susnumitei înscrisă la

Primăria comunei Şanţ sub nr. 1279 din 20-03-2018 în acest sens,
-acordul emis de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud cu nr. 9214 din 15-03-2018 şi înscris sub nr. 1243
din 20-03-2018, prin care işi exprimă acordul în vederea angajării unui asistent personal
pentru doamna Popîrţac Corneluţa,

-dispoziţia de repartizare nr. 79889866 din 22-03-2018,
emisă de AJOFM Năsăud şi înscrisă sub nr. 1360 din 23-03-2018

-prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale,

- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul
2018,

-prevederile HCL Şanţ nr. 10/13-02-2018 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018

-prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr.

846/2017 din 29 noiembrie 2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;

-prevederile art. 63 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată.

In temeiul prevederilor art.63 alin.(l) lit.c, alin.(4) lit.a, alin (5) lit.e, art.68 alin.(l)
şi art.115 alin (1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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DISPOZIŢIE

Art. 1. Se angajează cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
începând cu data de 26 martie 2018, doamna Niculai Corneluţa din com. Şanţ nr.31 ca
asistent personal pentru bunica sa Popîrţac Cornelia cu domiciliu in comuna Şanţ
nr.360 cu un salar brut de 1900 lei/lună.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul şi
biroul contabilitate din cadrul Primăriei com. Şanţ.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului com. Şanţ în termen
de 5 zile de la adoptare cu doamna Niculai Corneluţa din com. Şanţ nr. 31, cu biroul
contabilitate din cadrul Primăria com. Şanţ şi cu Instituţia Prefectului jud. Bistriţa-
Năsăud.


