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ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 93/2021 
privind încadrarea în muncă a dnei Gergely Rozalia-Editke , în funcția 

de asistent personal  debutant 
 

Primarul comunei Zăbala, judeţul Covasna 

Analizând cererea reprezentantului legal a minorei cu handicap Gergely 

Alexandra-Denisa,  dna Gergely Rozalia-Editke ,  înregistrată cu nr.4798/26.07.2021,  

cu domiciliul în comuna Zăbala, nr.925 judeţul Covasna, prin care solicită angajarea 

unui asistent personal, conform Legii 448/2006, aprobata de D.G.A.S.P.C. Covasna cu 

nr. 1395/28.07.2021 şi actele anexate la cerere, 

 Având în vedere referatul întocmit de inspector cu atribuții de asistență 

socială  și referent resurse umane din cadrul Primăriei comunei Zăbala, 

În conformitate cu : 

 - art.12(2) din Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare 

 -  art.42, alin.(4)  din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,  cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 - art.39  din Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice,  cu modificarile si completarile ulterioare  

  În baza art.155 alin.(1) lit.”d”, alin.5 lit.”e”, art.196 alin. (1) lit.”b”,art 197 

alin.(1), art.243 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în M. Of. Nr 555/5 iulie 2019. 

 

DISPUNE: 
 

 Art.1: Începând cu data de 2 august  2021 dna Gergely Rozalia-Editke, se 

încadrează în funcția de asistent personal debutant al minorei cu handicap, 

Gergely Alexandra –Denisa, titulara  certificatului de încadrare în grad de 

handicap Grav cu asistent personal nr.266/2021 pe perioadă determinată, pâna la 

data de 28.07.2023,  în funcţie de valabilitatea  certificatului de încadrare în grad 

de handicap. 
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Art.2 : Se stabileşte salariul de bază brut pentru  dna Gergely Rozalia-Editke  

asistent personal debutant ,  în cuantum de 2300  lei brut,  lunar. La venitul salarial 

brut lunar se adaugă și indemnizația de hrană în valoare de 346 lei/lună, care se 

acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face 

plata. 

Art.3 :Începând cu data de 31 iulie 2021 încetează plata indemnizației acordate 

minorei cu handicap,  Gergely Alexandra –Denisa. 

 Art.4 : Cu îndeplinire a prezentei se vor ocupa inspector resurse umane şi 
Compartimentul finaciar-contabil , impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului . 
  

  Zăbala , la  2 august 2021 . 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
    PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL                        

          FEJÉR  LEVENTE                                         BARABÁS  RÉKA 

                                                                                   


