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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 50

din 09.10.2018

privind aprobarea angajării doamnei Grama Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap 

grav Grama Ioan-Marius

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

09.10.2018;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

3877/08.10.2018;

- raportul de specialitate nr. 3878/08.10.2018;

- prevederile art. 12 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare;

- prevederile art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 427/2001 pentru aprobarea  Normelor                       

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- adresa Direcției generale de asistență socială și protecția copilului nr. 21602/08.10.2018;

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

În temeiul:
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- prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (6) litera a) pct. 2, art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) 

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. (1) Se aprobă încheierea contractului individual de muncă și angajarea doamnei 

Grama Maria, domiciliată în localitatea Șerbeni, nr. 176, județul Mureș, CNP 2720308261459, ca 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama Ioan-Marius, domiciliat în localitatea 

Șerbeni, nr. 176, județul Mureș, CNP 5000929261969.

(2) Contractul individual de muncă al doamnei Grama Maria se încheie pe durată 

determinată. 

(3) Se aprobă sumele necesare din care se suportă salarizarea și transportul 

asistentului personal, potrivit legii, iar aceste sume vor fi prevăzute în bugetul local.

Art.2. Drepturile și obligațiile asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav sunt 

cele prevăzute în contractul individual de muncă, fișa postului și legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Art.3. Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Beica de Jos va controla periodic activitatea asistentului personal pentru persoana cu 

handicap grav și va prezenta semestrial un raport consiliului local.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei 

Beica de Jos, compartimentul stare civilă și resurse umane și compartimentul asistență socială. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului asistență socială, compartimentului contabilitate, buget, 

compartimentului stare civilă și resurse umane, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul instituției. 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                   Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                       




