
            ROMANIA   

  JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea numarului de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

 Avand in vedere:  

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul d- nei Vlaican Steliana  , Seful  Serviciului Public de Asistent Sociala ;  

- avizul  comisiilor juridice si pentru invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul 

Consiliului Local Gaesti ; 

In conformitate cu  : 

- art.5 alin.(1) si art.6 alin.(2) din H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

    In temeiul : 

- prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE  : 

 



Art.1. Se aproba, pentru anul 2018, un numar de 58 asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul, S.P.A.S. si Serviciul buget – 

contabilitate ,  impozite si taxe locale si informatica. 

Art.3 . Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita , cat si 

persoanelor si serviciilor mentionate la art. 2 al prezentei hotarari  .  

 

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar  ,  

Gheorghe Grigore   

 

 

,                                                                           AVIZAT DE  LEGALITATE     

                                                                      SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului 

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2018 

 

            In conformitate cu prevederile legale ale art.35 din Legea nr.448/2006, privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in baza evaluarii socio-psiho-medicale, persoana cu handicap grav are 

dreptul la un asistent personal angajat cu contract individual de munca in cadrul primariei 

localitatii de domiciliu sau de resedinta acesteia. 

- Art.40 din Legea nr.448/2006, conform caruia Autoritatile administratiei publice locale au 

obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta 

salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii; 

 - Art.44 alin.1 din Legea nr.448/2006, conform caruia Autoritatile administratiei publice 

locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav; 

- Potrivit art.6 alin.2 din Hotararea Guvernului nr.427/2001, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, Anual, la propunerea 

primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor personali. 

- Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, la art.36, alin.6 lit.a, stabileste printre atributiile autoritatilor deliberative 

ale unitatilor administrativ-teritoriale si asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 

sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si 

a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie. 



         In prezent in evidentele noastre figureaza 58 asistenti personali incadrati cu contract 

individual de munca pe perioada determinata/nedeterminata. 

Pentru anul 2018 propun aprobarea unui numar de 58 asistenti personali 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

 

 

 


