
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap încadraţi 

cu contract de muncă pe raza comunei Coşna 

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.2447 din 12.04.2016 a primarului comunei Coşna. 

privind suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap încadraţi cu 
contract de muncă pe raza comunei Coşna. raportul nr.2248 din 12.04.2016 al compartimentului de 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, raportul nr.2479 din 14.04.2016 al 
comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului local 
Coşna şi raportul nr.2489 din 14.04.2016 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local; 

Văzând: 
-cererea doamnei Bizom Doina. înregistrată la Primăria comunei Coşna, judeţul Suceava, prin 

care solicită angajarea în funcţia de asistent personal pentru doamna Iuga Viorica, persoană cu 
handicap grav; 

-certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1784 din 04.04.2016 emis de Comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judeţean Suceava; 

Având în vedere prevederile: 
-ari. 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.2 alin. 1, art.4 şi art.7, art.40 şi art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu 
modificări şi completări ulterioare; 

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

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c" din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 36 alin.l. alin.6 litera „a" punctul 2, art.45 şi art.115 alin.l litera ,.b" din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1.Se aprobă suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, 
încadraţi cu contract individual de muncă pe raza comunei Coşna, cu un post. 



Art.2.0rganigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Coşna . aprobate prin HCL nr.9 din 27.01.2016, se vor modifica în mod corespunzător. 

A r t . 3 . ( l ) Prezenta 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 al in.( 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.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de către secretarul comunei Instituţiei 
Prefectului judeţul Suceava pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
Todaşeă Grigore Secretarul comunei, 

/ ^ Mariaria Ivan 
Coşna, 20 aprilie 2016 
N r . ^ 1 / . . • _ 


