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D I S P O Z I Ţ I A NR. 100/2017
privind încadrarea d-lui COSTEA NORBERT, domiciliat în localitatea Peșteana, nr. 57,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap,
gradația 0, în cadrul Primăriei comunei Densuș
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/100 din
28.07.2017.
În baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 3636/26.07.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, din care rezultă că numitul Bojin
Emil, se încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
În temeiul opțiunii nr. 1781/27.07.2017, exprimată de d-l Bojin Emil, persoană cu
handicap grav, în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
În baza prevederilor Anexei nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și
asistență socială”, punctul 3.2, poziția 45 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și de cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 – 44 din legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (2), din Legea – Codul Muncii, nr. 53/2003, republicată, precum şi
a art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (5), litera « a » şi art. 68, alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Încadrarea d-lui COSTEA NORBERT, domiciliat în localitatea Peșteana, nr. 57,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap, gradația 0, în cadrul
Primăriei comunei Densuș, pe perioadă determinată, începând cu data de 01 august 2017, până la
data de 31 iulie 2019, pentru numitul Bojin Emil – persoană cu handicap grav.
Art. 2.- Salariul de bază lunar al d-lui Costea Norbert va fi de 1.450 lei.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie se poate contesta în termen de 30 de zile, conform Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Judeţean Hunedoara.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Costea Norbert, compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 28 iulie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 148/2017
privind încadrarea d-lui DINIȘONI SEPTIMIU -GABRIEL, domiciliat în localitatea
Hațeg, strada Independenței, nr. 5, sc. A, ap.10, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al
persoanei cu handicap, gradația 1, în cadrul Primăriei comunei Densuș
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/147 din
30.08.2017.
În baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 13187/12.06.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, din care rezultă că numitul Dinișoni
Septimiu, se încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
În temeiul opțiunii nr. 1988/24.08.2017, exprimată de d-l Dinișoni Septimiu, persoană cu
handicap grav, în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
În baza prevederilor Anexei nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și
asistență socială”, punctul 3.2, poziția 45 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și de cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 – 44 din legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (1), din Legea – Codul Muncii, nr. 53/2003, republicată, precum şi
a art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (5), litera « a » şi art. 68, alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Încadrarea d-lui DINIȘONI SEPTIMIU-GABRIEL, domiciliat în localitatea
Hațeg, strada Independenței, nr. 5, sc. A, ap.10 , judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu
handicap, gradația 1, în cadrul Primăriei comunei Densuș, pe perioadă nedeterminată, începând cu
data de 01 septembrie 2017, pentru numitul Dinișoni Septimiu – persoană cu handicap grav.
Art. 2.- Salariul de bază lunar al d-lui Dinișoni Septimiu-Gabriel va fi de 1.554 lei.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie se poate contesta în termen de 30 de zile, conform Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Judeţean Hunedoara.
Art. 4.Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Dinișoni Septimiu -Gabriel,
compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara.
Densuş, 30 august 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 167/2017
privind încadrarea d-lui SÎRBU SORIN, domiciliat în localitatea Densuș, nr. 58,
comuna Densuș, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap, gradația 5,
în cadrul Primăriei comunei Densuș

Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul 54/167 din
30.10.2017.
În baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 968/11.09.2017, emis de
Comisia pentru Protecția Copilului Hunedoara, din care rezultă că fiul său Sîrbu Dacian -Loren, se
încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
În temeiul opțiunii nr. 2101/12.09.2017, exprimată de d-l Sîrbu Sorin, reprezentant legal al
persoanei cu handicap grav, în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara;
În baza prevederilor Anexei nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și
asistență socială”, punctul 3.2, poziția 45 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și de cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 – 44 din legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (1), din Legea – Codul Muncii, nr. 53/2003, republicată, precum şi
a art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (5), litera « a » şi art. 68, alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Încadrarea d-lui SÎRBU SORIN, domiciliat în localitatea Densuș, nr. 58, comuna
Densuș, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap, gradația 5, în cadrul
Primăriei comunei Densuș, pe perioadă determinată, începând cu data de 01 noiembrie 2017, până la
data de 31 octombrie 2019, pentru fiul său Sîrbu Dacian-Loren persoană cu handicap grav.
Art. 2.- Salariul de bază lunar al d-lui Sîrbu Sorin va fi de 1.801 lei.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie se poate contesta în termen de 30 de zile, conform Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Judeţean Hunedoara.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Sîrbu Sorin, compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 30 octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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D I S P O Z I Ţ I A NR. 180/2017
privind încadrarea d-lui ROGOJINĂ CONSTANTIN, domiciliat în localitatea Ștei, nr. 92,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap,
gradația 0, în cadrul Primăriei comunei Densuș
Primarul comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 54/180 din 31.10.2017, întocmit în acest
sens;
În baza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 5179/26.10.2017, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, din care rezultă că numita Rogojină
Simona Angela Adinela, se încadrează în gradul de handicap – GRAV – cu asistent personal.
În temeiul opțiunii nr. 2991/30.10.2017, exprimată de d-na Rogojină Simona Angela
Adinela, persoană cu handicap grav, în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Hunedoara;
În baza prevederilor art. 32, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010 cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 – 44 din legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 12, alin. (2), din Legea – Codul Muncii, nr. 53/2003, republicată, precum şi
a art. 63, alin. (1), litera “d”, alin. (5), litera « a » şi art. 68, alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1.- Încadrarea d-lui ROGOJINĂ CONSTANTIN, domiciliat în localitatea Ștei, nr. 92,
comuna Densuş, judeţul Hunedoara, ca asistent personal al persoanei cu handicap, gradația 0, în cadrul
Primăriei comunei Densuș, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 02 noiembrie 2017,
pentru numita Rogojină Simona Angela Adinela – persoană cu handicap grav.
Art. 2.- Salariul de bază lunar al d-lui Rogojină Constantin va fi de 1.450 lei.
Art. 3.- Prezenta dispoziţie se poate contesta în termen de 30 de zile, conform Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Judeţean Hunedoara.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se va comunica d-lui Rogojină Constantin, compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 31

octombrie 2017
PRIMAR,
IONEL ADRIAN VÎRTOPEAN
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
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