
 

       

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. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Dumitru Oscepiuc 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 20 decembrie 2021 

Nr.84 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	R O M Â N I A
	-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;

