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    DăIăSăPăOăZăIăŢăIăAăăăNr.ă98 
        din  26 iunie 2015  

  privindăîncadrareaăcaăasistentăpersonalăpentruăpersoan ăcuă
handicap a d-nei Bonczidai Annamaria din localitatea Borla nr.8, jud. 
Salaj 

  
 PrimarulăcomuneiăBocşa, 
 
 Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2334/ 22.06.2015, referatul  nr. 2411 din 
26.06.2015 a referentului social,  prin care se propune încadrarea ca asistent personal a d-nei 
Bonczidai Annamaria, din localitataea Borla nr.8, cat si  certificatul medical cu nr. 107 din 
03.02.2015 emis de Comisia pentru protecţia copilului Sălaj. 
 Văzând prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Hotărârii   nr. 427 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, art. 12 al.2 din Legea nr. 53/2003,  
  Văzând prevederile Legii-cadru  nr. 284 din  28.12.2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, prevederile Legii nr.285 din 28.12.2010 privind 
salarizarea în anul 2011a personalului plătit din fonduri publice, şi prevederile art. 63 
alin.(1) lit. d, coroborat cu art.63 alin.(5), lit.”e” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    D I S P U N E: 
 
 Art. 1 -  Începând cu 1 iulie 2015, se încadrează pe perioadă determinată, ca asistent 
personal d-na Bonczidai Annamaria, din localitatea Borla nr.8, pentru persoana cu handicap 
gr.I. Bonczidai Johanna, nascuta la 06.06.2008, urmând să beneficieze de salariul de bază in 
suma de 1050 lei şi celelalte drepturi salariale, conform statului de funcţii. 
  Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul social şi financiar contabil din primărie. 
 Art. 3 -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj; 
- Persoanei în cauză; 
- Compartiment contabilitate şi Bărnuţiu Maria; 
- Dosar dispoziţii. 

 
 

       P  R  I  M  A  R 
           Ioan Barou  


