
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind prelungirea  încadrării d-nei RADU LUMINIȚA-DUMITRA în funcţia de asistent 

personal în cadrul Primăriei comunei Bărcănești, jud. Prahova 

 

           Văzând : 

- Certificatul de încadrare a copilului cu dizabilităţi în  grad de handicap nr.1221 din 19.06.2018 , 

cu valabilitate pînă la data de 18.06.2020 (inclusiv), eliberat pentru minorul RADU MARIAN-

CĂTĂLIN de către C.P.C. Prahova ; 

-Acordul nr.2232/19.06.2018 eliberat de D.G.A.S.P.C.Prahova prin care îşi exprimă opţiunea cu 

privire la angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav RADU MARIAN-

CĂTĂLIN, 

-Contract individual de muncă  nr.8 din 31.10.2016  al d-nei RADU LUMINIȚA-DUMITRA, 

asistent personal în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, încheiat pe perioadă determinată, cu 

valabilitate pînă la data de 18.06.2020 (inclusiv) ; 

-Referatul Compartimentului Resurse umane nr. 14822/18.06.2020 privind prelungirea  încadrării 

d-nei RADU LUMINIȚA-DUMITRA în funcția de asistent personal cadrul Primăriei comunei 

Bărcănești, jud. Prahova ; 

            Având în vedere prevederile : 

-Art.6 alin.3 lit.a  din O.U.G.nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020,  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative ; 

-Art.35,art.36 şi art.37 din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea  persoanelor cu 

handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 25 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a 

prevederilor  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 10 – 16 ale Legii   nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu  modificările  şi completările 

ulterioare; 

-Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare  ; 

            În  temeiul prevederilor art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

            

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  



Primarul comunei Bărcănesti,judeţul Prahova, emite prezenta 

D I S P O Z I Ţ I E . 

 

           Art.1. (1)D-na RADU LUMINIȚA-DUMITRA, CNP 2730117293175, asistent personal 

gradatia 5, începând cu data de 19.06.2020 îşi continuă activitatea în baza aceluiaşi contract 

individual de muncă nr.8 din 31.10.2016, pe perioadă determinată, până la 13 iulie 2020 

(inclusiv), cu un salariu de bază de 2.704 lei.                

           (2) La salariul de bază brut se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, indemnizaţie 

de hrană în cuantum de 347 lei brut lunar .        

           Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - 

Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu 

atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 

P R I M A R, 

                                                                       Valeriu Lupu 

                                                                                                       

                                                                                              Contrasemnează : 

                                                                                                        Secretar general al comunei, 

                                                                                       Nicoleta Savu 

 

Bărcăneşti, 18.06.2020 
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 6 exp.        
 


