
 
 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind angajarea pe perioadă determinată a doamnei Corlea Cristina ca asistent personal 
pentru copilul cu dizabilități, Fîrțală Cristian Teodor, încadrat în grad de handicap  

 
BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 

modificată și completată, art. 35 alin. (2), art. 36, art. 37 alin. (1) lit. a) – c), art. 38, art. 39 alin. 
(1) – (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, modificată și completată, art. 10, art. 39 din Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, art. 1 din H.G. nr. 
935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,  

- Certificatul de încadrare a copilului cu dizabilități în grad hadicap, respectiv anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. 1649 din 30.12.2019, cu drept la asistent personal, valabil 24 luni, eliberat de 
Consiliul Județean Neamț-Comisia pentru protecția copilului, pentru minorul, Fîrțală Cristian 
Teodor; 

- Acordul nr. 60024 din 07.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Neamț, înregistrat la registratura Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 64 din 08.01.2020; 

- Referatul de specialitate nr. 65 din 08.01.2020 al consilierului RU din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin care propune încadrarea 
ca asistent personal a doamnei Corlea Cristina ca asistent personal pentru copilul cu dizabilități,  
Fîrțală Cristian Teodor, încadrat în grad de handicap; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 alin. 
(1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 – Începând cu data de 10.01.2020, d-na Corlea Cristina, născută la data de 

11.08.1974, se angajează ca asistent personal pentru copilul cu dizabilități, Fîrțală Cristian 
Teodor, încadrat în grad de handicap, pe perioadă determinată, până la data de 30.12.2021. 

Art. 2  –  Salariul lunar brut  al d-nei Lomură Ionela este de 2.230 lei. 
 Art. 3 – Consilierul pe resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, vor aduce la îndeplinire prezenta 
dispoziție. 
 Art. 4 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 5 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
Nr. 3 din 10.01.2020 
 

                      Avizat pentru legalitate, 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 
 

 


