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DISPOZIŢIA Nr. 87 

din  25 .11. 2020 
privind încadrarea în muncă a d-nei Leander Eva,  pe post de asistent personal 

 
 

            Având în vedere cererea doamnei Leander Eva, care solicită  încadrarea  în muncă 
pe perioada nedeterminată  ca asistent personal pentru îngrijirea bolnavei  Rezmuves Ilona, 
persoană încadrată în grad de handicap grav care necesită îngrijire  permanentă, conform 
certificatului de încadrare în grad de handicap nr.A19605/ 09.04.2015; 
       - adresa nr. 1541 din 12.10.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului - Bihor, unde se menționează că persoana adultă cu handicap grav  poate 
beneficia de asistent personal, înregistrată la primăria com. Roșiori cu nr. 2829 din 
15.10.2020   
        - referatul întocmit de compartimentul de specialitate din aparatul propriu al 
primarului, 
     Ţinând cont de prevederile: -  Legii nr.448/2006,  privind protectia și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,  
                                                     - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin (2) 
     În baza prevederilor O.N.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 155 și art. 196 
alin. 1 lit. b, 
                      
              Primarul comunei Roşiori, 

DISPUNE: 
 

              Art.1  Începând cu data de 01.12.2020, d-na Leander Eva se încadrează cu 
contract individual de muncă  pe perioadă nedeterminată  pe post de asistent personal 
pentru bolnava Rezmuves Ilona.  
              Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează  
dl. Varga Sandor – secretar general a comunei, compartimentul de asistență socială și 
compartimentul contabil.  
               Art.3 .Prezenta dispoziție se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Bihor, compartimentului 
social al primăriei, afișaj și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în 
subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
       ���� 
…………………………….……… 
            Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI, 
 

���� ………………….……… 
 Varga Sandor 


