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DrsPozrTtA NR. 187

din 29.09.2021
privind acordarea concediului de odihni pe anul 2021 doamnei Manolache-Cantea Teodora -asistent

personal si acordarea indemnizatiei persoanei bolnave Manolache- Cantea Mihaela

IvInucI Alexandru, Primarul comunei Trifeqti, Judetul laqi ,

Av6nd in vedere:
-cererea inregistratd sub nr. 3941129.09.202\ a doamnei Manolache-Cantea Teodora din

localitatea Trifesti, Judetul Iasi, asistent personal al bolnavului Manolache- Cantea Mihaela, prin
care a solicitat acordarea concediului de odihnd pe anul 2021 incepand cu data de 01.010.2021 si
acordarea indemnizatiei persoanei bolnave

-Referatul asistentului social din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei
Trifeqti, jtrdelul Iagi, nr.3941 din 29.09.2021, prin care propune emitereaunei dispozitii de acordare
a concediului de odihnd pentru persoana ?ncadrat[ in funclia de asistent personal

- Proiectul de dispozilie nr. 54129.09.2021;
Lu6nd in considerare prevederile:
-Codului muncii art. 139. - (1) dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor

salariatilor,
- art.37 alin 3 si ar"t.40(1) din Legea nr.44812006 republicata, privind protectia si

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede ca: In situatia in care angajatorul nu
poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o
indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip
respiro.^

Inbaza prevederilor art.l55 coroborat cu aft.196, alin.(1), lit."b" din Ordonanla de urgen!6

nr. 5112019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

Art. I Incepand cu data de 01 . I0.2021, se acordd concediu de odihnd doamnei Manolache-
Cantea Teodora din localitatea Zaboloteni, comuna Trife;ti, Judetul Iasi, asistent personal al
bolnavului cu handicap grav Manolache- Cantea Mihaela.

Art. 2 Pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, persoanei cu handicap
grav i se acorda o indemnizatie egald cu salariul net al asistentului personal la gradatia 0.

Art. 3 Secretarul general al comunei Ei contabilul din cadrul primdriei comunei Trifeqti, vor
duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Art. 4 Prczenta dispozilie se comunicd Instituliei Prefectului - Judelul Iasi, aparatului de

specialitate al primarului comunei Trifeqti. prin grija secretarului general al comunei gi se afiEeazd

pe site-ul primdriei.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul gene6al, al comunei,

HRI$cA NldolErnr.Ul
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Primar,
D atd. astdzi, 29 .09 .2021


