
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA  CERNATESTI 

 P R I M A R  
 

DISPOZITIE  

privind prelungirea contractului individual de muncă  a d-lui Ionescu 
Lucian la Primăria comunei Cernatești în calitate de asistent personal 

pentru persoana cu handicap grav, Ionescu Mina Cosmin 

 
   Primarul comunei Cernatești, județul Buzău; 

   Având în vedere : 
   - referatul d-nei Puiu Eleonora – referent în cadrul compartimentului 
resurse umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare 

proceduri administrative, înregistrat  sub nr. 2736/04.08.2021 prin care se 
propune prelungirea contractului individual de muncă a d-lui Ionescu 
Lucian  având funcția de asistent personal la Primaria Cernătești, pe 

perioadă  determinată, începând cu data de 04.08.2021; 
 

  - cererea nr.2630/27.07.2021  a d-lui Ionescu Lucian prin care solicită 
prelungirea contractului de muncă ca asistent personal al persoanei  cu 
handicap grav – Ionescu Mina Cosmin, conform certificatului de încadrare în 

grad de handicap nr.653/27.07.2021 - valabilitate -  24 luni; 
   - adresa nr. 29047/28.07.2021 a Direcției Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului, Buzău prin care se comunică acordul favorabil privind 
angajarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav d-lui 
Ionescu Lucian, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

    - certificatul de încadrare  într-o categorie de persoane cu handicap, nr. 

653/27.07.2021 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap cu termen de valabilitate 24 luni, din care rezultă  că minorul, 

Ionescu Mina Cosmin are nevoie de asistent personal ; 
    - prevederile art.10, art.12  alin.(2) și art.82 alin.(3) din Legea nr.53/2003 
privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare ; 

    - prevederile art. 32, art. 35-42, din Legea 448/2006, republicată, 
actualizată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap ; 

    - prevederile art. 25 din HG nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ; 

    - prevederile anexei nr.II, cap.I, punctul 3.2 - ,,Salarii de bază pentru 
personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau 

fără personalitate juridică,, nr.curent 45  din Legea nr. 153/2017 lege-cadru 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;    

   
        In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “b”, art. 197 alin.(1), art. 
200,  din O.U.G. nr. 57/2019 prvind Codul administrativ, 
 



                        
D I S P U N E 

 

        Art.1. (1) Incepând cu data de 04.08.2021  contractul individual de 

muncă nr.51/29.01.2019 pe perioada determinată  încheiat între  comuna 
Cernătesti și                                                                                                                             
d-l Ionescu Lucian, domiciliat în sat Aldeni, comuna Cernătești, județul 

Buzău, Cod numeric personal – 1701013100049, având funcția de asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Ionescu Mina Cosmin, conform 

certificatului de încadrare în grad de handicap, nr.653/27.07.2021, se 
prelungește pe o perioadă determinată de 24 luni, respectiv, până la data de 

27.07.2023, având o vechime în muncă de peste 20 de ani, corespunzătoare 
gradației 5. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
          (2) Persoana menționată la alin.(1) i se stabilește un salariu de bază 

lunar în sumă de 2.707 lei, pentru un program  complet de lucru de 172 ore 
în medie pe lună, corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 
ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. 

 
      Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziții se încredințează 

Biroul financiar contabil, achiziții publice, taxe și impozite și compartimentul 
resurse umane, salarizare, registratură și relații publice,  monitorizare 

proceduri administrative. 

 
      Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii 

nr. 554/2004 privind  contenciosului administrativ  cu modificările și 

completările ulterioare, după efectuarea procedurilor prealabile. 
 
      Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 
dispozitie persoanei menționate la art.1, Biroului financiar contabil, achizitii 

publice, taxe si impozite și compartimentului resurse umane, salarizare, 
registratură și relații publice,  monitorizare proceduri administrative  pentru 
ducere la îndeplinire, precum și Institutiei Prefectului- județul Buzău, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
              PRIMAR,                                                            Contrasemnează, 
      MÎRZEA PETRACHE                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                        DUMITRAȘCU DORU-VASILE 
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