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DISPOZIŢIE 
 

Privind  acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca 
 d-nei Matei Florina-Jenica asistent personal al persoanei cu handicap grav 

– Matei David-Alexandru 
 
 

PRIMARUL COMUNEI SĂBĂRENI, JUDEŢUL GIURGIU 
        Având în vedere: 
- Referatul întocmit de secretarul comunei Sabareni, înreg. sub nr. 
324/20.01.2020;  
-   Prevederile Legii nr. 250/2016 cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 448/2006-privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, modificată şi completată ulterior; 
 - Prevederile  Legii 153/2017 cu modif. si compl. ulterioare; 
  - art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,emite următoarea 

 
DISPOZIŢIE: 

 
     Art. 1. – Începând cu luna ianuarie 2020 se acordă gradatia corespunzatoare 
de vechime in munca d-nei Matei Florina-Jenica asistent personal al persoanei 
cu handicap grav, de la gradatia 2 cu un salariu de baza de 2245 lei la gradatia 3 
cu un salariu de baza de 2358 lei. 
    Art. 2. – Primarul și secretarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii. 
    Art. 3. – Cu drept de contestaţie în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004. 
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REFERAT  
 

Privind  acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca d-nei Matei 
Florina-Jenica asistent personal al persoanei cu handicap grav 

Matei David-Alexandru 
 
    Avand in vedere ca d-na Matei Florina-Jenica este angajat ca asistent 
personal al persoanei cu handicap grav al minorului Matei David Alexandru din 
anul 2019, se propune acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca 
de la gradatia 2 cu un salariu de baza de 2245 lei la gradatia 3 cu un salariu de 
baza de 2358 lei, intrucat indeplineste vechimea in munca de peste 10 ani. 
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