
 

 

Nr.   187   din   29.06.2020 

 

P R O I E C T    de   D I S P O Z I Ţ I E 

privind   încadrarea  d-nei CIOGOLEA IOANA-LUCIANA în funcţia de  

asistent personal în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, jud.Prahova 

 
            

            Văzând: 

-Cererea nr.15.162 din 24.06.2020 adresată de d-na CIOGOLEA IOANA-LUCIANA care 

solicită încadrarea  ca asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru îngrijirea minorei 

Dodoc Irene-Alexandra, persoana cu handicap grav, pentru perioadă determinată, conform 

Certificat de încadrare în grad de handicap nr.1354 din 10.12.2019, eliberat de C.P.C. Prahova,  

şi Acordul nr.2179 din 18.06.2020 al DGASPC Prahova ; 

-Ancheta socială nr.15181/24.06.2020 privind pe d-na CIOGOLEA IOANA-LUCIANA, 

domiciliată în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti , str.Crinilor nr.316, judeţul Prahova; 

-Referatul Compartimentului Resurse umane nr. 15482/29.06.2020 privind încadrarea d-nei 

CIOGOLEA IOANA-LUCIANA în funcția de asistent personal în cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti, jud.Prahova ; 

             Având în vedere prevederile : 

-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 H.G 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; 

-Art.18, art.36, art.38 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice ,cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.36 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene, cu modificările şi completările ulterioare  ; 

-Art. 45 din Legea nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 ; 

           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) Începând cu data de 01.07.2020, se încadrează d-na CIOGOLEA IOANA-

LUCIANA , CNP  2940504297270, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav ,gradaţia 

0, cu contract individual de muncă  pe durata determinată  , până la data 09.12.2021 (inclusiv),  

cu  un salariu de bază de 2.232  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 

                                                                                                       

                                                                                              Avizat legalitate : 

                                                                                                         Secretar general al comunei, 

                                                                                       Nicoleta Savu 
 


