
 

 

PROIECT 

Nr.4539 din 17.12.2021  

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent 

personal al  numitei BULIGA MARIA  pentru fiul său  BULIGA CRISTIAN 

MARIAN- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecţie 

specială (copil cu handicap grav cu asistent personal- conform certificatului de 

încadrare în grad  de handicap nr. 1419/18.11.2021) 

 

 

 

        Consiliul Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava: 

 Având in vedere: 

 -referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei Bălăceana, domnul 

Constantin-Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr. 4538 din 17.12.2021 

-raportul de specialitate  întocmit de doamna Cormoş Anca-consilier cl.I cu 

atribuţii de asistent social , înregistrat cu nr.4541 din 17.12.2021; 

-raportul de avizare al comisiei pentru învaţămănt, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr.4542 

din 17.12.2021; 

 -cererea doamnei Buliga Maria-mama numitului Buliga Cristian-Marian, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 4423/10.12.2021 și la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului a  județului Suceava cu nr. 143176 din 10  

decembrie 2021; 

 -acordul  Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului 

Suceava nr. 143811 din 14.12.2021, înregistrat la instituția noastră  cu nr. 4474 din 

14.12.2021  

-prevederile: 

- art. 35-36  din Legea nr. 448/2006 –republicată, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare ;  

- art.1, art.2, art.3, art.4 si ale art. 5 ANEXA 1-  din H.G. nr. 427/2001,  pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare; 

-art.12 alin.(1), art.16, art.17 alin.(1)-(4) din Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 

2003 Republicată-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 



 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. b) și ale art.196 alin.(1) 

lit.a) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1-Se aprobă încheierea contractului individual de muncă , ca asistent personal 

al numitei BULIGA MARIA  pe perioadă  determinată până la împlinirea vârstei de 18 

ani perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap ani a fiului 

acestuia, numitul BULIGA CRISTIAN MARIAN - persoană încadrată într-o categorie de 

persoane care necesită protecţie specială, (persoană cu handicap grav cu asistent 

personal-conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1419/18.11.2021).  

Art.2-Primarul comunei Bălăceana prin aparatul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 

 

I N I Ţ I A T O R 

  

Primar- Constantin -Octavian Cojocariu 

 

Avizat pentru legalitate 

 

Secretarul general al comunei - Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

PRIMAR 

Referat de aprobare privind aprobarea încheierii contractului individual de 

muncă ca asistent personal al  numitei BULIGA MARIA pentru numitul BULIGA 

CRISTIAN MARIAN - persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită 

protecţie specială (persoană cu handicap grav cu asistent, cod handicap 1 - conform 

certificatului de încadrare în grad  de handicap nr. 1419/18.11.2021) 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Protecţia socială cuprinde măsurile ce urmează a fi luate în temeiul acestui act 

normativ pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de 

prevenire, tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de reintegrare socială a 

acestei categorii  de personae. 

Măsurile de protecţie  specială se aplică în baza încadrării de persoane cu 

handicap în raport cu gradul de handicap stabilite în urma evaluării efectuate de către 

comisiile de expertiză medicală a  persoanelor cu handicap.  . 

Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care  necesită  protecţie 

specială în raport cu gradul  de  handicap se atestă atât pentru adulţi cât şi pentru  minori   

potrivit criteriilor de diagnostic clinic şi funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă 

care stabilesc gradul  de handicap prin certificate emis de comisiile de expertiză 

medicală. 

- art.35-36 din Legea nr. 448/2006 –republicată, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi art.1, 

art.2, art.3, art.4 si ale art. 5 ANEXA 1-  din H.G. nr. 427/2001,  pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare 

prevăd modalitatea şi condiţiile de încadrare ale asistentului personal. 

-art.12 alin.(1), art.16, art.17 alin.(1)-(4) din Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 

2003 Republicată-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

Prin cererea înregistrată la Primăria comunei Bălăceana cu  nr. 4423/10.12.2021 și 

la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a  județului Suceava cu nr. 

143176 din 10  decembrie 2021,  numita  BULIGA MARIA solicită încadrarea ca asistent 

personal pentru numitul BULIGA CRISTIAN MARIAN – fiul său, întrucât acesta este 

încadrat în categoria persoanelor cu handicap grav gr. I cu asistent personal, conform 

Certificatului nr.1419/18.11.2021 - cu termen de  valabilitate  până la împlinirea vârstei 

de 18 ani a minorului. De asemenea susnumita a depus la dosar şi acordul DGASPC-

SUCEAVA, nr. 143811 din 14.12.2021, înregistrat la Primăria comunei Bălăceana cu nr. 

4474 din 14.12.2021. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, actele depuse la dosar în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre 

în vederea analizei şi respectiv aprobării în forma prezentată. 

 

I N I Ţ I A T O R 

 

PRIMAR- Constantin Octavian Cojocariu 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

Compartiment asistenţă socială 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului individual de 

muncă ca asistent personal al  numitei Buliga Maria pentru numitul Buliga Cristian 

Marian - persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecţie 

specială (persoană cu handicap grav cu asistent, cod handicap 1 - conform 

certificatului de încadrare în grad  de handicap nr. 1419/18.11.2021) 

Nr.4541 din 17.12.2021 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri :  

 Subsemnata Cormoş Anca, consilier cls. I cu atribuţii de asistent social  în cadrul 

aparatului de  specialitate al primarului, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că doamna 

Buliga Maria,  ca reprezentantă legală  a intereselor personale ale fiului său numitul 

Buliga Cristian Marian, a depus cererea înregistrată la Primăria comunei Bălăceana cu 

nr.4423/10.12.2021 prin care solicită  angajarea sa ca asistent personal pentru fiul său 

întrucât acesta este încadrat în categoria persoanelor cu handicap gr. I cu asistent 

personal, conform Certificatului nr. 1419/18.11.2021 - cu termen de  valabilitate  până la 

împlinirea vârstei de 18 ani a minorului. 

Având în vedere: 

-acordul DGASPC-SUCEAVA, nr. 143811 din 14.12.2021, înregistrat la Primăria 

comunei Bălăceana cu nr. 4474/14.12.2021. 

-prevederile art. 35-36 din Legea nr. 448/2006 – republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare, specifică: 
ART. 35 

    (1) Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării 

sociopsihomedicale. 

    (2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. 

 ART. 36 

    (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal 

persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 

    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care face-o incompatibilă 

cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal; 

    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza 

unui examen medical de specialitate; 

    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia 

rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, 

precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea 

asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază 

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească 



 

 

funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate 

aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.     

(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 

de până la 7 ani 

-prevederile art.1, art.2, art.3, art.4 si ale art. 5 ANEXA 1-  din H.G. nr. 427/2001,  

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 

obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu  modificările şi completările 

ulterioare, specifică: 

ART. 1 

    Asistentul personal al persoanei cu handicap, denumit în continuare asistent personal, 

este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu 

handicap grav, pe baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare 

socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi, respectiv de comisiile pentru protecţia copilului. 

    ART. 2 

    Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal 

persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi; 

    b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei de asistent personal; 

 c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza 

unui examen medical de specialitate; 

    e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia 

rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, 

precum şi a soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea 

asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază 

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească 

funcţia de asistent personal, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor 

persoane decât cele menţionate mai sus; 

    f) semnează un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin 

care îşi asumă răspunderea de a realiza integral programul individual de recuperare şi 

integrare socială a persoanei cu handicap grav, în cazul existenţei unui astfel de 

program. 

    ART. 3 

    (1) Asistentul personal are dreptul, pentru activitatea desfăşurată pe baza contractului 

individual de muncă, la un salariu lunar, stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind 

salarizarea asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială 

din sectorul bugetar, altele decât cele clinice, precum şi la transport gratuit, potrivit 

legii. 

    (2) Asistentul personal are dreptul la un program de lucru care să nu depăşească în 

medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână. 

    (3) Asistentul personal beneficiază de concediu anual de odihnă plătit, de asigurări 

sociale de stat şi de sănătate, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat 

cu contract individual de muncă. 

 



 

 

ART. 4 

    Asistentul personal are următoarele obligaţii: 

a) să participe la instructajul anual privind asistenţa specifică, organizat de primăria în 

a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, în 

colaborare cu personalul specializat din cadrul inspecţiilor regionale; 

 b) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute 

în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în programul individual  

de recuperare şi de integrare socială a persoanei cu handicap grav, în cazul existenţei 

unui astfel de program; 

  c) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 

abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta; 

    d) să sesizeze angajatorul şi inspecţia regională despre orice modificare survenită în 

starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice 

acordarea drepturilor prevăzute de lege; 

    e) să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din 

cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul 

sau reşedinţa persoana cu handicap grav sau, după caz, de persoana desemnată de 

angajator, care va cuprinde date privind evoluţia persoanei cu handicap grav în raport 

cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul 

existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţă persoanei cu 

handicap grav, sub semnătura acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal. 

   ART. 5 

    (1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primarul 

localităţii de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă, stabilită potrivit legii, a persoanei 

cu handicap grav, pe baza hotărârii consiliului local. 

  (2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. 

    (3) Contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, în funcţie de 

valabilitatea certificatului de persoană cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu 

posibilitatea prelungirii. Pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, al 

căror certificat de persoană cu handicap are valabilitate permanentă, contractul 

individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 

    (4) Modalităţile şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă al 

asistentului personal sunt cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 

modificările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, adaptate la specificul 

contractului individual de muncă al asistentului personal; în cazul decesului persoanei 

cu handicap grav, contractul individual de muncă al asistentului personal va înceta de 

drept. 

    (5) Contractul individual de muncă se suspendă pe perioada în care asistentul 

personal nu are în îngrijire persoana cu handicap grav, precum şi în alte cazuri 

prevăzute de lege. 

    (6) Pe baza recomandărilor rezultate din ancheta socială angajatorul poate să 

angajeze un asistent personal care să presteze activitatea la două persoane cu handicap 

grav, când acestea fac parte din aceeaşi familie şi au acelaşi domiciliu sau reşedinţă, pe 

baza aceluiaşi contract individual de muncă, cu respectarea duratei normale a 

programului zilnic de lucru, stabilită potrivit legii. 



 

 

La cererea numitei BULIGA MARIA sunt anexate documentele necesare 

încadrării în funcția de asistent personal. 

Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere şi actele depuse la dosar  în 

conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menţionate, propun Consiliului 

Local aprobarea încheierii contractului individual de muncă al numitei BULIGA MARIA 

pentru numitul BULIGA CRISTIAN MARIAN - persoană încadrată într-o categorie de 

persoane care necesită protecţie specială. 

 

 
Consilier cls. I, (asistent social) 

 

Cormoş Anca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

activitaţi social-culturale, culte, protectie copii 

 

 

 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E  

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului individual de 

muncă ca asistent personal al  numitei BULIGA MARIA   pentru numitul BULIGA 

CRISTIAN MARIAN - persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită 

protecţie specială (persoană cu handicap grav cu asistent, cod handicap 1 - conform 

certificatului de încadrare în grad  de handicap nr. 1419/18.11.2021) 

Nr.4542 din 17.12.2021  

 

 

 

 

Comisia pentru invaţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social-culturale, culte, protectie copii, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, 

a analizat expunerea de motive, proiectul de hotărîre şi  avizează favorabil proiectul  de 

hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre dezbatere si aprobare. 
 

 

 

 

 

 

     Presedinte de comisie,                                           Secretarul comisiei, 

 

      Busuioc Rodica                                                    Buliga Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


