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DISPOZIŢIA Nr. 77  din  8.04.2022 

privind prelungirea suspendarii  contractului individual de munca al doamnei 
LEUCIUC ANA-DENISA  asistent personal al persoanei cu handicap grav 

 
FRINCU ADRIAN  -primarul comunei Calafindesti, judeţul Suceava;  
 
Având în vedere: 
- Referatul  compartimentului de asistenta sociala  inregistrat sub nr. 2553  din 

8.04.2022  ; 
           - Certificatul de incadrare in grad de handicap  copilului Leuciuc Adelina Maria  nr. 
485  din 30.03.2022, eliberat de catre Comisia pentru Protectia Copilului Suceava, 
            - Contractul de munca nr. 489 din 21.07.2016 incheiat pe durata nedeterminata, 

- Dispozitia nr. 70 din 2.06.2021 privind prelungirea  suspendarii contractului 
individual de munca al d-nei Leuciuc Ana-Denisa  avand functia de asistent personal, 

- Dispozitia nr. 63 din 4.03.2022 privind prelungirea  suspendarii contractului 
individual de munca al d-nei Leuciuc Ana-Denisa  avand functia de asistent personal, 

- prevederile art.4 alin(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

- prevederile art.39 alin.(1) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- prevederile art. 51 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Tinând seama de  prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010 privind 

concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 
132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

            În temeiul prevederilor art.155 alin. (1) lit. (d) si alin.(5) lit. e), art.196 alin.(1) 
lit.(b),art.197 alin.(1) si alin.(4), art.199 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
DISPUN: 

 
 Art.1  Începând cu data de  1.04.2022 se prelungeste suspendarea contractului 
individual de munca pe durata nedeterminata al doamnei LEUCIUC ANA-DENISA,  asistent 
personal, pentru cresterea copilului cu handicap,pe perioada valabilitatii certificatului de 
incadrare a copilului intr-un grad de handicap, respectiv pana la data de 30.03.2024. 



 Art.2.  Prezenta se va comunica persoanelor interesate în termen de 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect. 

Art.3 1)Persoana care se considera nedeptățită se poate adresa autorității publice 
emitente în termen de 30 de zile de la comunicare, în vederea revocării în tot sau în parte 
a prezentei dispoziții. 

           (2) În cazul în care persoana care se consideră nedreptățită , este 
nemulțumită de răspunsul primit de la autoritatea emitentă, poate ataca dispoziția la 
Tribunalul Suceava- secția a –II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal în termen de 30 
de zile, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.4 Secretarul general delegat al comunei Calafindești va înainta prezenta 
dispoziție, în termenele prevăzute de lege, instituțiilor și persoanelor interesate . 

 

   P R I M A R  

FRINCU ADRIAN 

 

Calafindeşti                  Contrasemneaza                              

Nr. 77                                Secretar general delegat 

Data:  8.04 .2022                                                                             Cucu Ana Florentina 

 

 

    Viza CFP 

        Ciobanu Mirela Carmen 

    8.04.2022 

 
 
 
 
 
 


