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din 01.10.2020 
 

DISPOZIȚIE nr. 209 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a domnului Leonte-Nicolae 

GRANCEA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, pentru domnul Gheorghe CRISTOLOVEAN, 

începând cu data de 08.10.2020 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.22204/01.10.2020, întocmit de Inspector Resurse Umane Magdalena 
Varga;  

▪ Cererea cu nr. 22086 din 30.09.2020 a domnului Leonte-Nicolae GRANCEA; 
▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 2617/27.08.2020, eliberat de Comisia de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap, cu valabilitate 12 luni; 
▪ Acordul cu nr. 1916/22.09.2020 eliberat de DGASPC Brașov și înregistrat la Primăria comunei Bod 

sub nr. 21568/23.09.2020; 
▪ Ancheta socială cu nr. 22114 din 01.10.2020 întocmită de Inspector, Roxana-Ioana TOMA, 

Compartimentul Asistență Socială: 
▪ Prevederile Hotărârii nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 
▪ Prevederile Legii nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și anexa 1, capitolul Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de 
asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică, punctul 50; 

▪ HCL nr. 97 din 03.04.2020 privind acordarea indemnizației de hrană pentru asistenții personali 
angajați cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Bod; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind codul muncii, actualizată; 
▪ Prevederile art. 36, alin. 1 și art. 37 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
▪ Prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare: 
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▪ HCL nr. 5/30.01.2020 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

desfășurată în semestrul II, perioada 01.07.2019-31.12.2019 și propunerile pentru emiterea unei 
Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru 
persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor 
persoanelor cu handicap, în anul 2020; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 

DISPUNE: 

 
Art.1 Se aprobă angajarea cu contract de muncă individual a domnului Leonte-Nicolae GRANCEA, asistent 
personal îngrijire persoană cu handicap grav, pentru domnul Gheorghe CRISTOLOVEAN pe perioadă 
determinată, perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de handicap, perioada cuprinsă în 
intervalul 08.10.2020 – 26.08.2021 și stabilirea salariului de bază brut de 2335 RON, gradația 1, 
corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, la care se adaugă indemnizația de hrană, conform art. 18, 
alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017. 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane. 
 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE                     Daniela-Laura AXENIE 
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