
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru 

anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare al domnului Constantin-Octavian Cojocariu -primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.24 din 05.01.2022; 

-raportul compartimentului de specialitate, prezentat de doamna Cormoș Anca -  

asistent social, înregistrat cu nr.33 din 05.01.2022; 

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

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr.220 din 

19.01.2022 ; 

Prevederile: 

- art. 6 alin.(2) din Anexa 1 la 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 coroborat cu art. 35 

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – republicată, cu modifcările şi completările  ulterioare; 

   -art.3, alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art. 82 din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările 

ulterioare; 

În temeiul  dispoziţiilor  art.129 alin.(14) din O.U. 57/2019 -Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1-Pentru anul 2022 se aprobă un număr de 10 asistenţi personali pentru 

persoanele cu handicap grav (cu asistent personal), aşa cum sunt prevăzuţi în anexa care 

face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

           Art.2-Primarul comunei Bălăceana, compartimentele financiar contabil şi asistenţă 

socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de sedinţă, 

 

Constantin Todiraș 

 

Contrasemnează, 

Secretarul  general al comunei- Elena Beşa 

Bălăceana, 26 ianuarie 2022 

Nr. 3 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I-Anechitei Nicolae 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9                                                                                                                               

Prezenti : 9                                                                                                                                                   

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 



 

 

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 3 din 26 ianuarie 2022 (1 pagină) 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Constantin Todiraș  

 

 

Contrasemnează , 

 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 Numele şi prenumele persoanei  Perioada 

care este încadrată cu contract   pentru 

 individual de muncă în funcţia    care 

 de asistent personal                   s-a 

                                                    încheiat 

                                                   contractul 

                                                  de muncă 

 

 

Numele şi prenumele persoanei care    

este încadrată intr-o categorie  de 

persoane care necesită îngrijire 

specială 

1.  Bliorțu Veronica                       nedeterminată  

                                       

Bliortu Brândusa Ionela 

2.  Boca Lăcrămioara                     nedeterminată 

  

 

Boca Maria 

3. Buliga Maria                                        

determintă (19.09.2022) 

Buliga Marian-Cristian 

4. Busuioc  Radu                            nedeterminată Doboș Maria 

5. Petrișor Victorița  

( eterminate până la împlinirea a 18 ani a 

minorului) 

Axîntoaie Eduard Andrei 

6. Sbîrcea Niculina                      nedeterminată 

 

Sbîrcea Vasile 

 

7. Stoica Florinel Radu                 nedeterminată Buzilă Gheorghe 

8. Ţurcă Ionela                             determinată 

 ( 09.2023) 

 

Ţurcă Paula Daniela 

 9. Zaharie Gheorghe                    nedeterminată                  Zaharie Ionică-Georgeta 

10. Buzilă Gheorghe             determinată (03.2022) Buzilă Elvira 

 

  
 

 

 

 


