
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A nr.108 
            Privitor la: -angajarea doamnului BĂRBUȘ CONSTANTIN, CNP  
_____________, cu domiciliu în comuna Șirineasa, sat Șirineasa, judeţul Vâlcea, în 
funcția contractuală de execuție, asistent personal al persoanei cu handicap grav, MICU 
ELENA, perioadă ndeterminată, începând cu 01.09.2022; 
 
            Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
  Având în vedere cererea nr.4176 din 11.08.2022, domnului BĂRBUȘ 
CONSTANTIN, CNP  _____________, cu domiciliul în comuna Șirineasa, sat Șirineasa, 
judeţul Vâlcea, prin care solicit angajarea în funcția contractuală de execuție, asistent 
personal al persoanei cu handicap grav, MICU ELENA, în baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap nr.3704 din 02.08.2022, emis de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea; 
           Ţinând seama de referatul nr.4195 din 12.08.2022, întocmit de compatimentul 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune 
angajarea domnului BĂRBUȘ CONSTANTIN, CNP   _____________, cu domiciliu în 

comuna Șirineasa, sat Șirineasa, judeţul Vâlcea, în funcția contractuală de execuție, 
asistent personal al persoanei cu handicap grav, MICU ELENA, perioadă determinată, 
începând cu 01.09.2022; 
           În conformitate cu  prevederile  art.12 alin.2, din Legea nr.53/2003, privind Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare;  
           Emite următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

          Art.1- Începând cu data de 01 septembrie 2022, se angajează domnul, BĂRBUȘ 
CONSTANTIN, CNP  _____________, cu domiciliu în comuna Șirineasa, sat Șirineasa, 
judeţul Vâlcea, în funcția contractuală de execuție, asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, MICU ELENA, perioadă determinată, gradatia 0, cu un salariu de bază 
brut lunar de 2550 lei, la care se adaugă suma de 347 lei, indemnizației de hrană în raport 
de timpul efectiv lucrat. 
 

-//- 



            
 

Art.2 -Atributiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav sunt cuprinse 
în fisa postului ca parte integrantă la prezenta dispozitie. 

Art.3 – Secretarul general al comunei prin intermediul compartimentelor 
contabilitate, respectiv achiziții publice, urbanism și resurse umane, precum și asistență 
socială va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii. 
            Art.4- Dispoziţia se comunică: 
                         -  d-lui BĂRBUȘ CONSTANTIN; 
                         -  compartimentelor contabilitate, respectiv achiziții publice, urbanism și 
resurse umane, precum și asistență socială; 
                         -  Instituţiei Prefectului, Judeţul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

ȘIRINEASA, 31 august 2022   

                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,            
Primar,                                                                       Secretar general al comunei, 

 
Ion STREINU                                                                      jurist Paul GH.POPESCU 

 
                          
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 4; 
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