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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru 

persoană cu handicap grav 
 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
 întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 Ianuarie 2023 

 
 
 Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul 
Botoşani nr. 155/17.01.2023; 

 Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 156/17.01.2023; 

 art. 35 – 41, art. 42 şi art. 44, lit. a) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 25 din 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; 

 art. 12, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 5 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; 
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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi lit. d), 
alin. (3), lit. c), alin. (7), lit. b), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a), 
art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 199, alin. (1) şi alin. (2)  din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 

 
hotărăşte 

 
 

Art. 1  Aprobă încadrarea doamnei PĂDURARIU Mihaela - Saveta, 

domiciliată în sat Străteni, str. Vătămănescu, nr. 2, comuna Lozna, judeţul 

Botoşani, posesoare a C.I. seria ZT, nr. 028057 eliberată de S.P.C.L.E.P. Dorohoi 

la data de 04.08.2022, C.N.P. 2731028073531, în postul contractual de asistent 

personal pentru fiica sa BURSUC Emanuela - Petronela, domiciliată în sat 

Străteni, str. Vătămănescu, nr. 2,  comuna Lozna,  judeţul Botoşani, posesoare a 

C.I. seria XT, nr. 939185 eliberată de S.P.C.L.E.P. Dorohoi la data de 03.09.2020, 

C.N.P. 6000919071373, persoană cu handicap grav conform certificatului de 

încadrare în grad de handicap nr. 4843/05.10.2018 eliberat de Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Botoşani, pe perioadă nedeterimnată, 

conform art. 12, alin. (1) din  Legea nr. 53/2003  - Codul Muncii, având un salariu 

de bază în cuantum de 3000 lei în cadrul Compartimentului de Asistenţă socială 

şi autoritate tutelară al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lozna, 

judeţul Botoşani, începând cu data de 1 Februarie 2023. 

 Art. 2  Atribuţiile persoanei sus menţionate sunt prevăzute în Fişa 

postului, anexă la prezenta hotărâre. 

 Art. 3  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Botoşani, 

potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art. 4  Primarul Comunei prin Compartimentele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 5   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- doamnei PĂDURARIU Mihaela - Saveta, 
- doamnei BURSUC Emanuela - Petronela. 

 
 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 

Consilier local, Secretar General Comună, 
PINTILEI Cătălin MURĂREANU Ştefan - Ciprian 

  
 
 
 
 

 Viză control financiar preventiv, 
 Consilier superior, 
 LAZĂR Verginia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lozna 
Nr. 5 din 30 Ianuarie 2023 
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