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 din 04.03.2022 

 

DISPOZIȚIE nr.84 

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei Gabriela SIMA, 

asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, pentru minorul Ana-Maria SIMA, pe perioada de 

valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de handicap, perioada cuprinsă în intervalul 05.03.2022 - 

02.03.2023 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr. 11706/04.03.2022 întocmit de doamna Daniela-Laura AXENIE, Secretar 

General UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 11705/04.03.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Consilier, Resurse 

Umane, Biroul Economic; 

▪ Contractul individual de muncă încheiat și înregistrat în registrul general de evidență a salariaților sub 

nr. 63 din 20.05.2021;   

▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 229/02.03.2022, eliberat de Comisia pentru 

protecția copilului Brașov, cu valabilitate 12 luni; 

▪ Acordul cu nr. 17801/04.03.2022 eliberat de DGASPC Brașov și înregistrat la Primăria comunei Bod sub 

nr. 11733/04.03.2022; 

▪ Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată și actualizată cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 39 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a doamnei Gabriela 

SIMA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, pentru minorul Ana-Maria SIMA, pe perioada de 

valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de handicap, perioada cuprinsă în intervalul 05.03.2022 - 

02.03.2023. 

ART.2 Drepturile salariale rămân neschimbate. 
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ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse 

Umane. 

 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 

 


