
































































 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 331 
                                                            din 07.03.2023 

 
privind: încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Pricop Ion, asistent 
personal în cadrul Primăriei Orașului Ianca, ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav, 
Pricop Marcel 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila: 

Având în vedere: 
- certificatul de deces seria D.12, nr. 458951 eliberat de Primăria orașului Ianca la data de 

07.03.2023, conform căruia pe data de 06.03.2023 a decedat persoana cu handicap grav Pricop 
Marcel; 

- raportul compartimentului resurse umane privind necesitatea emiterii dispoziției de încetare 
de drept a contractului individual de muncă în conformitate cu dispozițiile art. 39 alin. (3) și (4) din 
Legea nr. 448/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu dispozițiile art. 65 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003 privind Cod ul Muncii-republicată, cu modificările și completările ulterioare;    

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

D I S P U N E : 
 
      Art.1.-Începând cu data de 06.03.2023, încetează de drept contractul individual de muncă al 
domnului Pricop Ion, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pricop Marcel, conform art. 
39 alin. (3) și (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 65 alin. (1)  din 
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca 
urmare a decesului persoanei cu handicap grav. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează directia de asistenţă 
socială, serviciul financiar-contabil și compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
      Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Brăila. 
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D I S P O Z I Ţ I A Nr.  335 
din 16.03.2023 

 
privind: numirea pe perioadă nedeterminată a domnului Chițu Georgel-Iulian în funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Chițu Tița 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere : 
      - cererea nr. 12386/13.03.2023 prin care domnul Chițu Georgel-Iulian solicită prelungirea perioadei de numire 
în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Chițu Tița; 
      - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1086/07.03.2023 eliberat de Comisia de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Brăila, potrivit căruia în grad de handicap grav s-a făcut pe perioadă nedeterminată; 
      - adresa nr. 12685/SEPSPH/13.03.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 
privind acordul pentru angajarea unui asistent personal; 

- referatul nr. 12592/16.03.2023 al compartimentului resurse umane prin care se propune numirea pe perioadă 
nedeterminată a domnului Chițu Georgel-Iulian și stabilirea salariului lunar final; 
      - dispoziţiile art. 35, art. 36 alin.(1), art. 37 alin.(1) şi art. 39 din Legea nr. 448/2006-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu 
dispoziţiile art. 10, art. 11, art. 12, art. 82, alin.(3) si art. 83, lit.h) din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - dispoziţiile art. 20 lit.a) şi art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, aprobate prin 
H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În conformitate cu prevederile art. 155 alin.(1), lit.d, alin (5) lit.e si art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 
D I S P U N E : 

 

      Art.1.-(1) Începând cu luna martie 2023 domnul Chițu Georgel-Iulian, CNP 1751223093946, domiciliat în oraș 
Ianca, str. Morii, nr. 55, judeţul Brăila, se numește în funcţia de asistent personal pe perioadă nedeterminată pentru 
a supraveghea, acorda asistență și îngrijire permanentă persoanei cu handicap grav Chițu Tița, cu acelasi domiciliu, 
în baza Certificatului nr. 1086/07.03.2023, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Brăila. 

 (2) Începând cu aceeași lună se menține în plată salariul stabilit prin Dispoziția nr. 78/2023, în cuantum 
de 3.000 lei, care include gradația 0 aferentă tranșei de vechime în muncă, la care se adaugă indemnizația lunară 
de hrană la nivelul anului 2022, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate 
în plată. 
               (3) Pe perioada derulării contractului individual de muncă, asistentul personal va îndeplini obligaţiile 
prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele 
din planul individual de servicii. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcția de asistenţă socială, serviciul 
financiar-contabil şi compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
      Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare.          
 
                                                                                                 Contrasemnează, 
                PRIMAR,                                                         SECRETAR GENERAL   
                          
     Fănel George CHIRIŢĂ                                             Alexandru  STERIAN    
 

                                  

      R O M Â N I A 
     JUDEŢUL  BRĂILA 

    ORAŞUL IANCA 
                                         P R I M A R 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

               Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 
 



 

 

 

 

 
 

 

  

 
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 333      

din 14.03.2023 
 
privind:  încadrarea domnului Bratu Ginel în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap 
grav, Pîrlog Elionora, pe o perioadă nedeterminată 
 
      Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila; 
      Având în vedere : 
      -cererea nr. 12209/07.03.2023 prin care domnul Bratu Ginel solicită încadrarea în funcţia de 
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pîrlog Elionora; 
      -certificat de încadrare în grad de handicap nr. 1022/01.03.2023, eliberat de Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Brăila; 
      -acordul nr. 12065/SEPSPH/09.03.2023 al Serviciului de evidența prestării sociale pentru 
persoane cu handicap; 
      -referatul nr. 12454/14.03.2023 al compartimentului cu resurse umane prin care se propune 
încadrarea și stabilirea salariului lunar final al asistentului personal; 
      -dispoziţiile art. 35, art. 36 alin.(1), art. 37 alin.(1) şi art. 39 din Legea nr. 448/2006-republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, coroborate cu dispoziţiile art. 10, art. 11, art. 12, art. 82, alin.(3) si art. 83, lit.h) din Codul 
muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -dispoziţiile art. 20 lit.a) şi art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, 
aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În conformitate cu prevederile art. 155 alin.(1), lit.e și art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 
D I S P U N E : 

 
      Art.1.-(1) Începând cu data de 15.03.2023, domnul Bratu Ginel, domiciliat în localitatea 
Filipești, str. Costache Filipescu nr. 5, comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila, se încadrează în 
funcţia de asistent personal pentru a supraveghea, acorda asistență și îngrijire permanentă 
persoanei cu handicap grav Pîrlog Elionora, cu domiciliul în oraș Ianca, str. Teilor nr. 69, jud. Brăila, 
pe perioadă nedeterminată în baza Certificatului nr. 1022/01.03.2023, eliberat de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brăila, având un salariu lunar final de 3.157 lei, 
compus din salariul de bază și gradația 5 aferentă tranșei de vechime în muncă, la care se adaugă 
indemnizația lunară de hrană, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe 
țară garantate în plată, la nivelul anului 2022. 
      (2) Pe perioada derulării contractului individual de muncă, asistentul personal va îndeplini 
obligaţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006-republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pe cele din planul individual de servicii. 
      Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcția de Asistenţă 
Socială, serviciul financiar-contabil şi compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
      Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.          
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