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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind suplimentarea numărului de asisten i personali ai persoanelor cu handicap încadra iț ț

cu contract de muncă pe raza comunei Dolje tiș
Consiliul Local al comunei Dolje ti, jude ul Neam , întrunit în edin ă ordinară din data de 31ș ț ț ș ț

martie 2020;
Luând în dezbatere:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de asisten iț

personali ai persoanelor cu handicap încadra i cu contract de muncă pe raza comunei Dolje ti, ini iatț ș ț
de primarul comunei Dolje ti;ș

-Raportul  comun  de  specialitate  nr.  2625  din  12.03.2020  al  Compartimentelor  financiar,
contabilitate, impozite i taxe locale , respectiv asistenta sociala, protecţia şi promovarea drepturilorș
copilului;

-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolje ti;ș
Având în vedere prevederile:
-art.6  alin.(2)  din  H.G.  nr.427/2001  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind

condi iile de încadrare, drepturile i obliga iile asistentului personal al persoanei cu handicap, a aț ș ț ș
cum a fost modificată prin H.G. nr.463/2005;

-Legea  nr.448/2006  privind  protec ia  i  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicapț ș
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

-H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările iț ș ș
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.  139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ:

HOTĂRĂ TEȘ

Art.1.  Cu  data  adoptării  prezentei  se  suplimentează  numărul  de  asisten i  personali  aiț
persoanelor cu handicap încadra i cu contract de muncă pe raza comunei Dolje ti cu un 1 post, de la 35ț ș
la 36.

Art.2.  Cu  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
compartimentul  financiar, contabilitate, impozite i taxe locale i Compartimentul asistenta sociala,ș ș
protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
-Institu iei prefectului jude ul Neam ;ț ț ț
-Compartimentului asistenta sociala, protecţia şi promovarea drepturilor copilului.;
-Compartimentului financiar, contabilitate, impozite i taxe locale;ș
-Primarului comunei Dolje ti;ș

Ini iator ,ț
Primar , Iosif oicanȘ

                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                              Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                                                Mihaela Cezar
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Nr.2625 din 12.03.2020 
REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea  numărului  posturilor de asisten iț
personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2020

 ”Proiectul  de  hotărâre  privind  suplimentarea  numărului  de  asisten i  personali  aiț
persoanelor cu handicap încadra i cu contract de muncă pe raza comunei Dolje ti” ț ș a fost elaborat
avându-se în vedere următoarele prevederi legale:

 art. 40 din  legea 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cuț ș
handicap republicată conform căruia autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să prevadăț ț ț
i să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea precum i celelalteș ș

drepturi cuvenite asistentului personal potrivit legii;
 art.44 alin 1 legea 448/2006 conform căruia autorită ile administra iei publice locale auț ț

obliga ia: ț
a) de  a  angaja  i  salariza  asistentul  personal  al  persoanei  cu  handicap  grav,  în  condi iileș ț

prezentei legi;
b) de a asigura i garanta plata îndemniza iei lunare, în cazul în care persoana cu handicap gravș ț

sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.
 art.6  alin  (2)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  427/2001  reactualizată,  pentru  aprobarea

Normelor metodologice privind condi iile de încadrare, drepturile i obliga iile asistentului personalț ș ț
al  persoanei  cu  handicap,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  căruia   anual,  laș
propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asisten ilor personali.ț

 Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  la art.155,
alin(a)  lit.,,a”,  stabile te  primarul  coordonează realizarea  serviciilor  publice de interes  local,  prinș
intermediul  aparatului  de  specialitate  sau  prin  intermediul  organismelor  prestatoare  de  servicii
publice i de utilitate publică de interes local;ș

La începutul anului 2020, în urma hotărârii consiliului local s-a stabilit  ca, pentru anul 2020,
numărul total al posturilor de asisten i personali pentru persoanele cu handicap grav să fie de 35 iarț
numărul total de indemniza ii lunare pentru persoanele cu handicap grav să fie de 35 urmând ca, înț
cursul anului 2020, dacă se vor înregistra mai multe solicitări privind angajarea ca asistent personal
pentru  persoana  cu  handicap  grav  sau  pentru  acordarea  dreptului  i  plata  indemniza iei  lunare,ș ț
acestea să fie supuse analizei/aprobării Consiliului Local în vederea suplimentării .

Având în vederea cererea d-nei Comisu Lucre ia,  prin care solicită  încadrarea  ca asistentț
personal  pentru  persoana cu  handicap  grav accentuat,  Imbrea  Verona,  persoană nedeplasabilă  si
dependentă pentru asigurarea necesită ilor zilnice(hrana, igienă);ț

Proiectul de hotărâre îndepline te cerin ele de necesitate, oportunitate i legalitate i propun aș ț ș ș
fi înaintat consiliului Local spre aprobare  conform competen elor stabilite de lege.ț

PRIMAR,
IOSIF OICANȘ
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Nr.2625   din 12.03.2020 
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea  numărului  posturilor de asisten iț
personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2020

        Prezentul proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarele prevederi legale:
-art.  40  din   legea  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu

handicap republicată conform căruia autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să prevadăț ț ț
i să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea precum i celelalteș ș

drepturi cuvenite asistentului personal potrivit legii;
-art.44  alin  1  legea  448/2006  conform căruia  autorită ile  administra iei  publice  locale  auț ț

obliga ia : ț
-de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile  

prezentei legi;
-de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap 

grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.
-art.6  alin  (2)  din  Hotărărea  Guvernului  nr.  427/2001  reactualizată,  pentru  aprobarea

Normelor metodologice privind condi iile de încadrare, drepturile i obliga iile asistentului personalț ș ț
al  persoanei  cu  handicap  ,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  ,  potrivit  căruia   anual,  laș
propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asisten ilor personali.ț

-Legea administra iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările i completărileț ș
ulterioare,  la  art.35,  alin(6)  lit.,,a”,  se  stabile te  printre  atribu iile  autorită ilor  deliberative  aleș ț ț
unită ilor administrativ –teritoriale  i asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor socialeț ș
pentru protec ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei i a altorț ș
persoane sau grupuri aflate în nevoie.

 În conformitate cu prevederile art.6 alin (2) din Hotărârea guvernului nr. 427/2001, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind condi iile de încadrare, drepturile i obliga iile asistentuluiț ș ț
personal al persoanei cu handicap, cu modificările i completările ulterioare, anual, la propunereaș
primarului, consiliul local va aproba numărul asisten ilor personali.ț

  La începutul anului 2020, în urma hotărârii consiliului local s-a stabilit  ca, pentru anul 2020,
numărul total al posturilor de asisten i personali pentru persoanele cu handicap grav să fie de 35 iarț
numărul total de indemniza ii lunare pentru persoanele cu handicap grav să fie de 35 urmând ca, înț
cursul anului 2020, dacă  se vor înregistra mai multe solicitări privind angajarea ca asistent personal
pentru  persoana  cu  handicap  grav  sau  pentru  acordarea  dreptului  i  plata  indemniza iei  lunare,ș ț
acestea să fie supuse analizei /aprobării Consiliului Local în vederea suplimentării .

Având în vederea cererea d-nei Comisu Lucretia,  prin care solicită  încadrarea  ca asistent
personal  pentru  persoana cu  handicap  grav accentuat,  Imbrea  Verona,  persoană nedeplasabilă  si
dependentă pentru asigurarea necesitătilor zilnice(hrana, igienă); 

   În urma analizării situa iei atât cu d-l primar cât i cu reprezentan i ai compartimentelor deț ș ț
contabilitate  i  asisten ă socială,  în  func ie  de bugetul  anual  alocat  pentru salarii  s-a stabilit   ca,ș ț ț
pentru anul 2020, numărul total al posturilor de asisten i personali pentru persoanele cu handicapț
grav să fie  modificat  de la 35 la 36,   număr care include i asisten ii  personali  angaja i  până înș ț ț
prezent . 

Concluzii : proiectul de hotărâre îndepline te cerin ele de necesitate, oportunitate i legalitateș ț ș
i poate fi înaintat consiliului Local spre aprobare  conform competen elor stabilite de lege.ș ț

Inspector asisten ă socială,ț
Chichiri ă Mihaelaț




