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DISPOZIȚIA  NR.178 /2020 

Privind prelungirea  contractului de muncă a doamnei Păucean Aurelia, asistent 

personal  copil handicap grav  Păucean  Adrian  Petru 
 

Primarul  comunei  Șpring, județul  Alba. 
 Având  în  vedere: 

- contractul individual de muncă nr.221/24.09.2019 al doamnei Păucean Aurelia, 

asistent personal  copil handicap grav  Păucean  Adrian  Petru. 

- dispoziţia nr.199 din 25.09.2019 privind încadrarea doamnei Păucean Aurelia, pe 

postul de asistent personal persoană handicap grav. 

- certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.789/03.09.2019 a cărui 

valabilitate a expirat la data de 03.09.2020. 

- cererea nr. din 02.09.2020 prin care doamna Păucean Aurelia, domiciliată în loc 

Drasov, str.Principală, nr.3 prin care solicita prelungirea contractului individual de 

muncă nr.221/24.09.2019 având în vedere certificatul de incadrare în grad de 

handicap grav nr.870 din 01.09.2020. 

- prevederile art.82, alin.3 din Codul Muncii, republicată cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-prevederile art.35 si art.36 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

-prevederile HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii 448/2006, art.25. 

 

In temeiul art.196, alin.1, lit.b  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
            

                                                     DISPUNE 

 

Art. 1.Începand cu  data de 03.09.2020  se prelungește  durata contractului individual 

de muncă al doamnei Păucean Aurelia, asistent personal copil cu handicap grav, 

Păucean Adrian Petru, CNP  pâna la data de 01.09.2022 conform certificatului de 

încadrare în grad de handicap nr. 870 din 01.09.2020.  

Art.2 Se va întocmi act aditional la contractul de muncă. 

            Art.2 Prezenta dispoziție se poate ataca conform Codului Muncii. 

Art.4. Prezenta  se  comunică: 

- Instituției  Prefectului  județului  Alba; 

- Compartimentului  de contabilitate al Primăriei Șpring; 

- Compartimentului de resurse umane. 

- Compartimentului de asistenta sociala. 

- Doamnei Păucean Aurelia. 

     

Șpring, 02.09.2020 
 

                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                     Primar,                            Secretar general, 

 Rusu  Daniel Gheorghe                                                  Bogdan Petronela Viorica
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