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                                                                               DISPOZIŢIA NR.19 

 din 02.04.2021 
privind incadrarea d-nei Bretan Aurica ca asistent personal al d-nului Bretan Costan 

persoana cu handicap grav  
 
Primarul Comunei Coas; 
Avand in vedere: 

-referatul intocmit de catre  d-na Bran Mihaela –Adela din cadrul  Compartimentului de asistenta sociala al 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas cu nr.894/2021 prin care propune incadrarea d-nei Bretan Aurica  
in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Bretan Costan  si necesitatea emiterii unui act 
administrativ in acest sens; 

-certificatul de incadrare in grad de handicap cu nr.121048/26.02.2021 in Dosar 121048  emis de Consiliul 
Judetean Maramures  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap conform caruia d-nul Bretan Costan  a fost 
incadrat in gradul de handicap „grav cu asistent personal” avand termen de valabilitate 28.02.2022 respectiv a acordului 
cu privire la optiunea “asistent personal”  pentru persoana cu handicap grav nr.6392/15.03.20212021 emis de Consiliul 
Judetean Maramures- DGASPC MM si  inregistrat la Primaria Comunei Coas sub nr.859/15.03.2021;  
In baza prevederilor: 

- Hotararii  Consiliului Local nr. 40/24.07.2017 privind aprobarea coeficientilor de salarizare pentru functionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas, judeţul Maramures; 

- Hotararii Consiliului Local nr.5/30.01.2020  privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» al aparatului  propriu al primarului Comunei 
Coas, pentru serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al UAT Comuna Coas precum 
si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali incepand cu data de 1 ianuarie 2020. 
             - Hotărârii Consiliului Local al comunei Coas nr.19/01.04.2021  privind aprobarea bugetului local al UAT 
Comuna Coas pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024; 

- Hotararii Consiliului Local nr.20/01.04.2021 privind suplimentarea  numarului de posturi de asistenti personali 
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 la nivelul UAT Comuna Coas, Judetul Maramures; 

- art. 12 alin.(2) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 11, alin. (1) și (3), art. 12,  art. 25, art. 38, alin. (3), lit. e) și Anexei II, cap. I, pct. 3, subpct 3.2 al Legii – 

cadru nr. 153 /2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată incepand cu data 

de 13 ianuarie 2021; 
- prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199 
alin.(1,2), art. 240 alin.(1)  din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Emite prezenta: 
 DISPOZITIE: 
  

 Art.1. Incepand cu data de 02.04.2021 d-na Bretan Aurica se incadreaza ca personal contractual in cadrul 
Primariei UAT Comuna Coas in functia de asistent personal gradatia 0  si  i se stabileste un salar de baza lunar in cuantum 
de 2.323  lei. 

Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii de 
bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei. 
 Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Coas. 

Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in conformitate cu prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 



 Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
  - Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş; 
  - DGASPC Maramures- Protectia Persoanelor Adulte Maramures; 

              - D-na Bretan Aurica; 
   - Biroul Financiar Contabil; 
   - Dosar personal; 
                         - Dosar dispozitii; 
   -Cetatenilor Comunei prin afisare. 
 

 PRIMAR                                                                            CONTRASEMNEAZA          
ACHIM CALIN- VASILE                                                                                           pentru legalitate              
                                                    SECRETAR GENERAL AL UAT 

                  AUGUSTIN  AURICA 
                       
                                                
 

      SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL 
                                                    FARCAS SOFIA LILI MARIANA 
 
 
 


