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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Resurse Umane  

1 exemplar – Grancea Simona 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  12.04.2022

 

DISPOZIȚIE nr. 150 

privind prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al doamnei Simona 

GRANCEA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, pentru adultul Andreea-Elena GRANCEA, 

începând cu data de 14.04.2022 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.18458/12.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 18457/12.04.2022 întocmit de dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane, Serviciul Economic; 

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

nr. 12 din 22.08.2017;   

▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 1332/06.04.2022, eliberat de Comisia de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap, Brașov, cu valabilitate ”PERMANENT”; 

▪ 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 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se aprobă prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 

8ore/zi, 40 ore/săptămână, al doamnei Simona GRANCEA, asistent personal îngrijire persoană cu handicap 

grav, pentru adultul Andreea-Elena GRANCEA, începând cu data de 14.04.2022. 

ART.2 Drepturile salariale rămân neschimbate. 

ART.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Resurse 

Umane. 
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