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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 21 

din data de 29 ianuarie 2021 
 
 

Privind angajarea pe periodă determinată a d-nei VUG CODRUTA ca asistent personal a persoanei cu 
handicap grav VUG MARIOARA 

 

 Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad; 
  Având în vedere: 
- cererea cu nr.73/12.01.2021 a d-nei VUG CODRUTA, prin care solicită angajarea pe postul de asistent 

personal pentru persoana cu handicap grav VUG MARIOARA; 
- Certificatul medical nr.3850/21.09.2020, eliberat în conformitate cu Legea nr.448/2006 , de către 
Comisia de evaluqare a persoanelor cu habdicap pentru adulţi Arad;  

- Avizul nr.796/11.01.2021 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad, privind 
angajarea ca asistent personal a d-nei VUG CODRUTA; 
- prevederile  art.35 alin.1, 36 alin.1, 39, 44 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările Şi completările ulterioare; 
-  prevederile art.12 alin.2 din Legea 53/2003 Codul muncii; 
- Prevederile art. 38 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, coroborat cu art.45 din Legea 5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020, conform căreia 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu luna 
ianuarie 2020, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de incadrare se 
majoreaza cu 1/3 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia 
de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2019; 
- anexa II familia ocupațională de funcții bugetare Sănătate și asistență socială, Cp.I Unități sanitare de 

asistență socială și de asistență medico-socială, punctul 3 Unități de asistență socială/servicii sociale cu 
sau fără cazare, punctul 3.2 salarii de bază pentru personalul e specialitate din unitățile de asistență 
socială/centre cu sau fără personalitate juridică, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017; 

- prevederile art 1 din HGR  Nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata; 
- prevederile ar.18 alin.1 și 2 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu art.1 alin.4 din OUG 226/2020 care stipulează ”prin derogare de la Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea indemnizatiei de hrana se 
mentine la nivelul din anul 2020” ; 
- prevederile art. 155, alin. (1) lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;                  

 În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E: 
 
  Art.1. În data de 01 FEBRUARIE 2021 se încheie contractul individual de muncă al d-nei VUG 

CODRUTA, CNP 2810602020136, cu domiciliul în com. Varadia de Mures, sat Julița, nr.147, jud.Arad, 
pe perioadă determinate până la data de 30.09.2022, pe postul contractual de executie - asistent 
personal al persoanei cu handicap grav VUG MARIOARA, nivelul studiilor M, gradaţia corespunzătoare 
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tranşei de vechime 0, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mures, cu 
un salar brut în sumă de 2.300 lei/lună. 

Începerea activității va avea loc începând cu data de 01 februarie 2021. 
Art.2. La salarul de bază se adaugă indemnizația de hrană în valoare de 347 lei/lună, care se va 

acorda proportional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară și cu respectarea prevederilor art.11 alin.4 
din Legea 153/2017. 
Art. 3. Prezenta se comunică cu; 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
- Compartiment contabilitate; 
- d-nei VUG CODRUTA;  

 
          P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
 CRINA-MELANIA MICULIŢ                                                                      SECRETAR GENERAL   

                                                                                                           LACRIMIOARA LUPUTIU  
 
 


