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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 
Exemplarul nr.___ 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135,  
telefon 0234222502, fax 0234 222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr.  62  din  04.04.2022 
 

privind angajarea pe perioadă determinată a d-lui GRIGORAȘ IOAN  ca asistent personal a 
persoanei adulte MIRIAN ANETA, încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal  

 
                     Primarul comunei Damienesti,  judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin. 
 
Având în vedere: 

 Legea nr. 448/2006, art. 44, lit. a) privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată,  

 prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii , art. 12, alin. 2) 
 art. 2 alin. 1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din 

fonduri publice 
 H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea  salariului de bază, minim brut pe țară, garantat 

în plată, pentru anul 2022 
 HCL nr. 5/2022 privind stabilirea indemnizatiilor demnitarilor si al  salariilor de bază 

ale personalului contractual  respectiv al  functionarilor publici. 
Ținând cont de: 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1064 din 17.03.2022, cu drept la 
asistent personal, valabil  12 luni, eliberat de Consiliul Județean Bacău-Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, pentru doamna MIRIAN ANETA; 

 Acordul nr. 37017/9  din 23.03.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Bacău, înregistrat la registratura Comunei Dămienești sub nr. 1673 
din 28.03.2022; 

 Referatul Serviciului Public de Asistență Socială  nr. 10188 din 04.04.2022.  
 
              În temeiul art. 155, alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.a), art.196 alin.(1), lit.b), 
art.197 alin.(4 ) (5) si ale art.198 alin.(1),(2) din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ,  
 

D I S P U N E: 
                                                                                             
Art. 1. (1) Începând cu data de  05.04.2022, dl.  GRIGORAȘ IOAN, legitimat cu CI, seria XC nr. 
867897, CNP: 1580515040022, cu domiciliul în sat Dămieneștii, comuna  Dămienești, județul 
Bacău, se angajează ca asistent personal pentru persoana adultă încadrată în grad de handicap 
grav cu asistent personal, cu un salar brut de 2550 lei/lună. 
              (2) Persoana căruia i se  acordă îngrijire este d-na MIRIAN ANETA. 
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Art. 2. Contractul de muncă se încheie  pe o perioadă determinată,  până la data de 
31.03.2023, acesta poate fi modificat/completat/reziliat în funcție de rezultatul comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
 
Art. 3. Dl. GRIGORAȘ IOAN are obligația să anunțe de îndată autoritățile locale cu privire la  la 
orice modificare survenită în starea fizică,  psihică sau socială a apersoanei cu handicap grav, 
de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute. 
 
Art. 4. (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispozitii catre Institutia 
Prefectului judetului BACAU, DGASPC BACAU, Compartimentului  de contabilitate  și asistenta 
sociala din cadrul aparatului de lucru al primarului si persoanei nominalizate la art. 1. 
                  (2) Prevederile prezentei pot fi consultate la avizierul institutiei cât si pe site-ul 
autorității, la adresa www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE.     
    
 
 

PRIMAR, 
 RĂILEANU Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general,  
VERDE Matilda 

 


