
R O MÂ N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA C O Ş N A 

P R I MA R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea domnului Florea Teodor Adrian ca asistent personal pentru copil cu

handicap grav Florea Andreea Ionela
Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Având în vedere:

- Cererea de angajare ca asistent personal a domnlui Florea Teodor Adrian, înregistrată la Primăria 
Comunei Coşna cu nr.6283 /22.10.2018 şi Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2381/ 
21.12.2017 eliberat de către Comisia de Expertiză medicală a copiilor cu handicap Suceava;

- referatul nr. 6477 din 31.10.2018 întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului comunei;

- acordul nr. 96039/31.10.2018 dat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Suceava;

-Ancheta socială nr.6328 din 24.10.2018 efectuată de Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare din 
cadrul Primăriei comunei Coşna;

- prevederile art.36 alin. (1), art.37, art.39, art.42 alin.(l) şi (5) şi art. 44 Ut. a din Legea nr.448/2006, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile art.25 din H.G nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-prevederile art. 10, art.37 şi art. 38 alin. 3 lît.„ a„ din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice;

- art. 7 din O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

- art. 1 din H.G. nr.846/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată;
-prevederile art. 12 alin.(l) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările

ulterioare^
In temeiul art. 63 alin.(l) lit.„c„ alin.(4) lit. „a„ art.68, alin. (I) şi art. 115, lit/’a” din Legea 

nr.2l 5/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
D I S P U N :

Art,l.f I) Se încadrează domnul Florea Teodor Adrian in funcţia de asistent
personal pentru copil cu handicap Florea Andreea Ionela, pentru perioadă determinată, incepând cu data 
de 01.11.2018 până la data de 31.10.2021.

(2) Salariul de bază al numitului Florea Teodor Adrian este 1900 lei.
Art.2. (I) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 

nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin.(l) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna. Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse. în 
termen de 30 zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
Todaşcă Claudia consilier contabil la Primăria comunei Coşna. Prezenta dispoziţie 
interesaţi şi Instituţiei Prefectului, pentru controlul de legalitate.
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