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HOTARARE 
privind aprobarea numarului de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2020 
 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 - 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; 

- art.129 alin.7 lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Tinand cont de referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul 

intocmit de  catre Oficiul Resurse Umane si de raportul comisiei pentru activitati social 

culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport; 

 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba, pentru anul 2020, un numar de 32 asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap. 

 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, Oficiul resurse umane si  

serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 

site-ul institutiei. 

 Comunicarea si afisarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Niculae Nicoleta 

     

                                                                                         

CONTRASEMNEAZA: 

                                SECRETAR  GENERAL – Onoiu Elena – Adina 

 

 

VALENII DE MUNTE,  decembrie 2019. 

NR. 218 
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JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR._______/_____________ 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului  

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2020 

 

 

 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, persoana adulta sau copilul 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 si 44 alin.1 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, 

precum si 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. 

Pentru anul 2020 propun aprobarea unui numar de 32 (treizecisidoua) posturi asistenti 

personali. 

 

 

                                                                      PRIMAR, 

CONSTANTIN FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR._______/_____________ 
 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului  

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2020  

 

 

  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 adulta cu handicap 

grav sau copilul 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. 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, la art.129, alin.7 lit.b, 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 sociala. 

In prezent in evidentele noastre figureaza 32 asistenti personali incadrati cu contract 

individual de munca pe perioada determinata/nedeterminata. 

Pentru anul 2020 propunem aprobarea unui numar de 32 (treizecisidoua) posturi 

asistenti personali 

 

 

  COMPARTIMENT JURIDIC,   INTOCMIT, 

                         Mihai Carmen Florentina         COMP. RESURSE UMANE, 

                                                                Coman Mihaela 

 


