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D I S P O Z I Ţ I A nr. 18/11.02.2021 

 privind prelungirea contractului individual de munca a doamnei GAL VIOLA-ERIKA avand 

funcţia contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei comunei Sălacea  

 

Primarul comunei Sălacea, județul Bihor,       
Analizând referatul nr. 660 din 11.02.2021, privind propunerea de prelungire a contractului de  

munca a doamnei GAL VIOLA-ERIKA, avand funcţia contractuală de asistent personal, în cadrul 

Primăriei Comunei Sălacea; 

Cererea doamnei Gal Viola-Erika inregistrata cu nr. 559 din data de 11.02.2021, prin care 

solicita prelungirea contractului de munca, conform Certificatului de incadrare in grad de handicap nr. 

88/08.02.2021 pentru fiul Gal Norbert, copil incadrat in grad de handicap grav cu dreptul la asistent 

personal; 

Certificatul de incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap nr. 88/08.02.2021, 

eliberat de Comisia pentru Protectia Copilului, valabilitate 24 luni de la data eliberarii; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

Tinand cont de prevederile art. 12 alin. 2, art. 82, art. 83 si art. 84 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 

In temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 
 

D I S P U N E: 

 
       Art.1. Începând cu data de 11.02.2021, conform Certificatului de încadrare nr. 88 din 08.02.2021, al 

copilului Gal Norbert, incadrata in grad de handicap, se prelungeste contractul individual de munca a 

doamnei GAL VIOLA-ERIKA pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, 

valabil 24 luni de la data eliberarii; 

       Art.2. Prin grija compartimentului de specialitate se va proceda la incheierea actului aditional la 

contractul individual de munca; 

    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează Compartimentul Financiar 

Contabil și Compartimentul Starea Civilă și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei comunei Sălacea; 

    Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a contenciosului 

administrativ, la instanţa competentă în materie; 

     Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei GAL VIOLA-ERIKA domiciliată în comuna 

Sălacea nr. 274, jud. Bihor, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor, Primarului comunei Sălacea, Compartimentului 

Financiar Contabil și Compartimentului Starea Civilă și Autoritate Tutelară şi Instituţiei Prefectului –

Judeţul Bihor. 
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