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DISPOZIȚIA nr.   286 /2021
privind  încadrarea doamnei  Lupu Ionela   ca asistent personal pentru  persoana cu

handicap grav  Lupu Cristina –Mădălina 

Avand in vedere:
- Cererea  nr. 5989 /28.12.2021 a doamnei Lupu Ionela  prin care solicita angajarea

ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav  Lupu Cristina-Mădălina ;
- Referatul de anchetă socială  nr.5986 /28.12.2021 al Compartimentului de Asistenţă

socială din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 
- adresa   Directiei  generale  de  Asistenta   Sociala  si  Protectia  Copilului  nr.  53376

/23.12.2021  prin care se opteaza pentru asistent personal   pentru persoana cu
handicap grav  Lupu Cristina –Mădălina   respectiv conform certificatului emis de
CJ Vaslui nr. 42436 /03.11.2020; 

- prevederile  art. 36 ,  art. 44 litera „a” din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

-  prevederile  art.  2  si   art.  5  din  H.G.  nr.268/2007pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  448/2006 privind  protecţia  şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.
233 din 4 aprilie 2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr . 42436 din 03.11.2020 privind pe
Lupu Cristina  –Mădălina   eliberat  de  către   Comisia  de  Evaluare  a  Persoanelor
Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui ; 

- În  baza  art.12,alin.1  din   Legea  nr.  53/2003  Codul  Muncii  cu  modificările  şi
completările  ulterioare  coraborat  cu  prevederile  art.  542  alin.  (1)  din  OUG  nr
57/2019 privind Codul Administrativ

- Prevederile art. 1 din H.G.nr.  1071 /04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară granatat în plată;

- Prevederile art. 1  alin.(4) din OUG  nr.226 /2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- În temeiul prevederilor art.154, art. 155  ,alin. (1) , art. 196  din OUG nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;  

Diaconu Temistocle primarul comunei  Pădureni , judeţul Vaslui:

DISPUN:

             Art.1 Incepand cu data  de 1  ianuarie 2022  se încadrează doamna Lupu
Ionela  domiciliată  în  comuna  Pădureni,  sat  Văleni,  judeţul  Vaslui  ca  asistent
personal  ,  pentru  fiica  sa   persoana  cu  handicap  grav  Lupu  Cristina-Mădălina  .,
conform   Certificatul  de  încadrare  în  grad  de  handicap  nr  .  42436  din  03.11.2020
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eliberat de către  Comisia de Evaluare a Persoanelor  Adulte cu Handicap din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vaslui ; 

a)     Salar de baza lunar brut- 2550  lei 

Art. 2  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022 doamna Lupu Ionela va beneficia de
indemnizaţia de hrană în valoare de 347 lei /lună.

               (2) Indemnizaţia se va acorda proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna
anterioară şi cu respectarea prevederilor art. 11 alin.(4) din Legea nr 153/2017 ; 

Art.3   (1) Prezenta dispozitie are caracter individual si poate fi contestata in termen
de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta .

     (2) Impotriva masurilor dispuse potrivit alin.(1) persoana nemultumita se poate
adresa instantei  de contecios administrativ in termen de 30 de zile calendaristice de data
comunicarii solutionarii contestatiei.

Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se desemneaza secretarul si contabilul
Primariei comunei Padureni.

Art. 5 – Cate un  exemplar din prezenta dispozitie va fi inaintat, in termen legal, prin
grija secretarului comunei : 

 Institutiei Prefectului, judetul Vaslui ;
 Compartimentului Financiar -Contabilitate din cadrul Primariei comunei Padureni;
 Direcţa Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
 Compartimentului de Asistenţă Socială ;
 Doamnei Lupu Ionela. 

 Pădureni,   28  decembrie  2021
P R I M A R,
Diaconu Temistocle 

Contrasemnează
                                                                                      Secretar General al UAT Pădureni

                                                                                           Munteanu Mirela 


