
 

           R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

             P R I M A R 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind încetarea contractului de muncă a d-nei ISPAS MIHAELA - ADRIANA, 

asistent personal al persoanei cu handicap 
 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de încadrare, 

drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin  

H. G. nr. 427/2001; 

- art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii ; 

 

În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, modificată şi  republicată; 

În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

 

D I S P O Z I Ţ I E : 

 

 Art. 1. Începând cu data de 15.01.2011, încetează de drept contractul de 

muncă a d-nei  ISPAS MIHAELA - ADRIANA, domiciliată în localitatea Daia 

Română nr. 903, având  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap 

pentru fiul acesteia,  Ispas Vasile - Sorin. 
 

 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 

-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 

-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Un exemplar la dosar. 

 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 

 

 Daia Română 31.01.2011     P R I M A R 

 

                 NR. 20                   HĂPRIAN VISARION 

 

  Avizat pentru legalitate 

                                 secretar 

                           Damian Visalon 
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           R O M Â N I A 

         JUDEŢUL ALBA 

COMUNA DAIA ROMÂNĂ 

             P R I M A R 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind încetarea de drept al raportului de serviciu prin pensionare, a d - lui  

ALBU RUSALIN - AUGUSTIN, funcționar public 
 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 

 Având în vedere: 

     -  Decizia de pensionare nr. 229781/05.05.2014 emisă de  Casa Județeană de 

Pnsii Alba; 

       -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, moidificată prin Legea 

nr. 40/2011 ; 

             -  prevederile art. 97 lit. ”a”, art. 98 alin. (1) lit. ”d” și alin. (2) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

              -  prevederile art. 51 lit. ”a” din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, modificată şi  republicată; 

În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

 

D I S P O Z I Ţ I E : 

 Art. 1. Începând cu data de 16.05.2014, încetează de drept raportul de 

serviciu a d-lui  ALBU RUSALIN - AUGUSTIN, domiciliat în localitatea Cut nr. 

208, județul Alba, din  funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior,  la compartimentul Administrație publică locală și secretariat 

Administrativ, Resurse umane și gestionarea funcțiilor publice, Registrul agricol, 

Cadastru și Achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Daia Română.  
 

 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 

-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 

 Daia Română 16.05.2014     P R I M A R 

                 NR. 40                      HĂPRIAN VISARION 

 

 Avizat pentru legalitate, secretar 

                            Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 40/14.04.2017 

privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei HĂPRIAN ANA,  
asistent personal pentru persoană cu handicap 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - referatul înregistrat sub nr. 1235 din 14.04.2017, prin ncare se propune 
încetarea contractului de muncă a d-nei HĂPRIAN ANA – asistent personal al 
persoanei cu handicap pentru STÎNEA MARIA, deoarece persoana asistată a 
decedat, conform certificatului de deces seria DC nr. 435559 aliberat de către 
Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 14.04.2017; 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
 republicată, cu modificările șio completările ulterioare ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 14.04.2017, încetează de drept contractul de 
muncă a d-nei  HĂPRIAN ANA, domiciliată în localitatea Daia Română nr. 913, 
având  funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap pentru STÎNEA 
MARIA, datorită decesului persoanei cu handicap. 
 
 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 
 Daia Română 14.04.2017     P R I M A R 
                                    HĂPRIAN VISARION 
   Avizat pentru legalitate,   
  secretar Damian Visalon 
 
 
 

pag. 1 din 1 

DV/DV ex. 4, II,B 1

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


                  ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 43/15.05.2017 

privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei MIHU RAFILA,  
asistent personal pentru persoană cu handicap 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - referatul înregistrat sub nr. 1602 din 15.05.2017, prin ncare se propune 
încetarea contractului de muncă a d-nei MIHU RAFILA – asistent personal al 
persoanei cu handicap pentru PRICOPIE MARIA, deoarece persoana asistată a 
decedat, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 008929 aliberat de către 
Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 15.05.2017; 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
 republicată, cu modificările șio completările ulterioare ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 15.05.2017, încetează de drept contractul de 
muncă a d-nei  MIHU RAFILA, domiciliată în localitatea Daia Română nr. 64, 
având  calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap pentru PRICOPIE 
MARIA, datorită decesului persoanei cu handicap. 
 
 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 
 Daia Română 15.05.2017     P R I M A R 
                                    HĂPRIAN VISARION 
   Avizat pentru legalitate,   
  secretar Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 

0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 118/17.10.2017 

privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei  
HĂPRIAN DORICA, asistent personal pentru persoană cu handicap 

 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - referatul înregistrat sub nr. 3210 din 17.10.2017, prin ncare se propune 
încetarea contractului de muncă a d-nei HĂPRIAN DORICA – asistent personal al 
persoanei cu handicap pentru HĂPRIAN PARASCHIVA, deoarece persoana 
asistată a decedat, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 240778 eliberat 
de către Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 17.10.2017; 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
 republicată, cu modificările șio completările ulterioare ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit 
următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 01.11.2017, încetează de drept contractul de 
muncă a d-nei  HĂPRIAN DORICA, domiciliată în localitatea Daia Română nr. 
428, având  calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap pentru 
HĂPRIAN PARASCHIVA, datorită decesului persoanei cu handicap. 
 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 
 Daia Română 17.10.2017     P R I M A R 
                                    HĂPRIAN VISARION 
   Avizat pentru legalitate,   
  secretar Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, 

0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com  Web: www.primariadaiaromana.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 7/16.01.2018 

privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei  
CIBU MARIA, asistent personal pentru persoană cu handicap 

 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - referatul înregistrat sub nr. 122 din 16.01.2018, prin ncare se propune încetarea contractului 
de muncă a d-nei CIBU MARIA – asistent personal al persoanei cu handicap pentru CIBU GHEORGHE, 
deoarece persoana asistată a decedat, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 240782 eliberat 
de către Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 16.01.2018; 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, 
actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii,  republicată, cu modificările 
șio completările ulterioare ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 15.01.2018, încetează de drept contractul de muncă a d-nei  
CIBU MARIA, domiciliată în localitatea Daia Română nr. 783, având  calitatea de asistent personal al 
persoanei cu handicap pentru CIBU GHEORGHE, datorită decesului persoanei cu handicap. 
 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei 

Daia Română; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 Daia Română 16.01.2018     P R I M A R 
                                    HĂPRIAN VISARION 
   Avizat pentru legalitate,   
  secretar Damian Visalon 
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                  ROMÂNIA 
                JUDEŢUL ALBA 
                COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                PRIMAR 

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, 
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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 68/04.06.2018 
privind încetarea contractului individual de muncă a dlui  

PUȚAN IOAN, asistent personal pentru persoană cu handicap 
 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Luând în considerare: 
 - referatul înregistrat sub nr. 2016 din 04.06.2018, prin care se propune încetarea contractului 
de muncă a dlui PUȚAN IOAN – asistent personal al persoanei cu handicap pentru PUȚAN ANA, 
deoarece persoana asistată a decedat, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 240790 eliberat 
de către Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 01.06.2018; 
 -  ținând cont de faptul că persoana cu handicap a decedat în data de 31.05.2018, conform 
certificatului constatator al decesului nr. 4/2018, eliberat de către Serviciul de Ambulanță Județean 
Alba; 
  Având în vedere prevederile prevederile: 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, 
actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii,  republicată, cu modificările 
șio completările ulterioare ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e”  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 31.05.2018, încetează de drept contractul de muncă a dlui  PUȚAN IOAN, 
domiciliat în localitatea Daia Română nr. 459, având  calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap 
pentru PUȚAN ANA, datorită decesului persoanei cu handicap. 

 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 
-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 Daia Română 04.06.2018     P R I M A R 
           Avizat pentru legalitate,    secretar Damian Visalon                        
HĂPRIAN VISARION 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-mail 
daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

 

 

NR. 1279/10.04.2019 
R E F E R A T 

 

privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei  
SCHEAU ROSANNA, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, 

 BARNA NICOLAE-IOAN 
 

 Subsemnata BIȘBOACĂ ANCA, inspector, asistent social în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Daia Română, luând în considerare certificatul de 
deces al numitului BARNA NICOLAE-IOAN, emis de către Primăria comunei Daia 
Română, compartimentul –stare civilă- în data de 10.04.2019 și avînd în vedere 
dispozițiile art. 56 litt. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, propun încetarea contractului de muncă al d-nei 
SCHEAU ROSANNA, angajată în calitate de asistent personal pentru persoană cu 
handicap grav, BARNA NICOLAE-IOAN începînd cu data de 10.04.2019. 
 
DAIA ROMÂNĂ, 10.04.2019 
 

ÎNTOCMIT, 
asistent social ANCA BIȘBOACĂ 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

PRIMAR COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
 

 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, E-mail 
daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 43/10.04.2019 

 
privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei  

SCHEAU ROSANNA, asistent personal pentru persoană cu handicap 
 

 Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba; 
 Având în vedere prevederile: 
 - referatul înregistrat sub nr. 1279 din 10.04.2019, prin ncare se propune încetarea contractului de 
muncă a d-nei SCHEAU ROSANNA – asistent personal al persoanei cu handicap pentru BARNA NICOLA-IOAN, 
deoarece persoana asistată a decedat, conform certificatului de deces seria D.10 nr. 519689 eliberat de către 
Primăria comunei Daia Română  – starea civilă, la data de 10.04.2019; 
 -   art. 5 alin. (4) din  Normele  metodologice  privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin  H. G. nr. 427/2001, actualizată; 

   -  art. 55 litera „a” din   Legea  nr. 53/2003 – Codul Muncii,  republicată, cu modificările 
șio completările ulterioare, coroborat cu art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap ; 

 În baza art. 63 aliniat (5)  litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
modificată şi  republicată; 
 În temeiul art. 68 alin. (1) şi  art. 115  alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, modificată şi republicată, emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 Art. 1. Începând cu data de 10.04.2019, încetează de drept contractul de muncă a d-nei  
SCHEAU ROSANNA, domiciliată în localitatea Daia Română nr. 239, având  calitatea de asistent 
personal al persoanei cu handicap pentru BARNA NICOLAE-IOAN, datorită decesului persoanei cu 
handicap. 
 Art. 2.   Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

-  persoanei  în cauză; 
-  compartimentului financiar – contabil din cadrul Primăriei Daia Română; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

 Cu drept de contestaţie în termen de 30 zile de  la comunicare. 
 Daia Română 10.04.2019      

 
P R I M A R 

                Avizat pentru legalitate,               HĂPRIAN VISARION 
           secretar Damian Visalon        
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                     ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL ALBA 

                    COMUNA DAIA ROMÂNĂ 
                    PRIMAR 

                 Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101, 

0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 
privind reîncadrarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminată a doamnei SCHEAU 

ROSANNA la Primaria comunei Daia Română in calitate de  
asistent personal 

 

HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română, jud. Alba; 
Luând în considerare: 

-  Referatul  asistentului social din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Daia Română,  

inregistrat la primarie sub nr. 3205 din 28.09.2018, prin care  propune  reâncadrarea  doamnei SCHEAU ROSANNA in 
calitate de asistent personal  la primaria comunei Daia Română, pe perioada nedeterminată începând cu data de 

01.11.2017 ; 
- referatul de specialitate nr. 3205/1/28.09.2018 întocmit de către compartimentul financiar-contabil;  

 -  cererea  doamnei SCHEAU ROSANNA înregistrată la Primăria comunei Daia Română sub nr. 3205 din 

28.09.2018 prin care solicită reîncadrarea in funcţia de asistent personal, pe perioadă nedeterminată ; 
 -  Ancheta  socială nr. 2726/02.08.2018 intocmită de către asistentul social  din cadrul aparatului de specialitate; 

-  Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2960/07.09.2018 enis de  Comisia de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap de pe lângă Consiliului județean Alba, din care rezultă ca numitul BARNA NICOLAE-IOAN  este 

persoană cu handicap GRAV – cu asistent personal – valabilitate permanent; 
  -  H.C.L. nr. 7 din 31.01.2018 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2018; 

 -  H.C.L. nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Daia Română pentru anul 2018; 

 Avand in vedere prevederile: 
  -  art. 38 și 43 din Legea nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 -  art. 10 si art. 12 alin (1) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 
         - art. 3 din HGR. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice  privind   conditiile de  încadrare, 

drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap ; 
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 - art. 1 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative;  

 -  anexa 1 -  c 4, 2, nr. crt. 50 din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

În baza dispoziţiilor art. 63 alin (5) lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In temeiul prevederilor art. 68 si art. 115 alin (1) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind  administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, emit următoarea ; 
 DISPOZIȚIE:   

 ART. 1 Începând  cu data de 01.10.2018  se reâcadrează in funcţia de  asistent  personal  la Primăria comunei 
Daia Română, cu contract individual de munca pe perioadă nedeterminată,  doamna SCHEAU ROSANNA nascută la data 

de 25.11.1966 , cu domiciliul in Daia Română, nr. 739, județul Alba, cu un salariu brut în cuantum de  1.623 lei/lună, 

corespunzător clasei de salarizare 14, coeficient de ierarhizare 1,38, gradația 2. 
 ART. 2  Doamna SCHEAU ROSANNA va asigura intreţinerea şi îngrijirea persoanei cu handicap grav  BARNA 

NICOLAE-IOAN, cu domiciliul in Daia Română, nr. 739, județul Alba. 
 ART.3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispoziţii se incredinţează compartimentul financiar contabil şi 

asistentul social din cadrul aparatului primăriei comunei Daia Română. 
 ART. 4.  Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, dispoziția nr. 116/2017 a primarului comunei Daia 

Română, își încetează efectele. 

 Prezenta dispoziţie se comunică: 
ART. 5 . Fișa postului pentru d-na Scheau Rosanna, asistent personal pentru persoană cu handicap grav, rămâne 

valabilă cea cu nr. 16/2017, parte integrantă din prezenta dispoziție. 
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ART. 6. Prezenta dispoziție va fi comunicată 
-  Primarului comunei Daia Română; 

-  Doamnei Scheau Rosanna; 
-  Commpartimentul financiar – contabil din cadrul primariei comunei Daia Română; 

-  Institutia Prefectului jud. Alba; 

-  Un exemplar la dosar. 
 

Daia Română 28.09.2018                P R I M A R 

                                HĂPRIAN VISARION 
 Nr. 85          

                  Avizat pentru legalitate 
                 Secretar Damian Visalon 
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