ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACI U

PROIECT DE HOT Ã RÂ RE
privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap,pentru anul 2021
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere :
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7009 din
25.02.2021

În conformitate cu:

prevederile art.86-88 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale
prevederile art.40 şi art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile art.6 alin.(2) din anexa la HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare.

Examinând :

-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a)
, a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Pentru anul 2021 se aprobă un număr de 4 posturi de asistent personal pentru persoanele cu
handicap grav.
(2) În cazul înregistrării unor cereri noi, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local.
Art.2 – Primarul comunei,compartimentele asistenţă socială şi buget,programe-prognoze, contabilitate vor
adice la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 – Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:primarului comunei,compartimentelor de specialitate şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului
de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentelor asistenţă socială ,respectiv buget,programeprognoze,contabilitate pentru întocmirea raportului, până la data de 10.03.2020
INITIATOR
PRIMAR
Simion Mirel Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

ROMANIA
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Compartiment asistenta socială
Nr.___din 01.03.2021

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei
cu handicap, pentru anul 2021

La Primaria Balaciu avem in prezent un numar de 3 posturi de asistenti personali pentru persoane
cu handicap grav, conform Legii 448/2006 privind

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmatoarele persoane au fost angajate ca asistenti personali:

- numita Robe Florentina Marieta a fost angajata ca asistent personal pentru fiul ei Ionita Marian in
anul 2001.
- numita Gheorghias Marilena a foast angajata ca asistent personal pentru fiica sa Gheorghias
Violeta Sofia in luna decembrie 2016.
- numita Stefan Georgeta a fost angajata ca asistent personal pentru fiica sa Stefan Alina in luna
august 2020
Pentru anul 2021 propun sa fie aprobate un numar de 4 posturi de asistenti personali.
Fata de cele prezentate propun spre avizare favorabil un numar de 4 posturi de asistenti personali
prezentului proiect de hotarare.

Compartiment asistenta sociala,
Consilier Adriana Constantin

ROMÂNIA
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Nr. 740 din 25.02.2021
AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre nr.7009/25.02.2021 privind aprobarea numarului posturilor de asistent
personal al persoanei cu handicap,pentru anul 2021
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
1. Prevederilor art.86-88 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale,care precizează:
ART. 86
(1) Persoana cu dizabilităţi beneficiază de servicii de îngrijire personală la
domiciliu, acordate de către îngrijitori formali sau informali.
(2) Îngrijitorii informali şi formali beneficiază de facilităţi şi servicii de
suport, reglementate prin legislaţia specială.
ART. 87
(1) Persoana cu dizabilitate gravă, în funcţie de natura deficienţei şi de
specificul nevoilor de îngrijire, poate fi asistată şi îngrijită la domiciliu de un
membru de familie angajat în calitate de îngrijitor formal, în condiţiile prevăzute
de lege.
(2) Persoana cu dizabilităţi optează între indemnizaţia de îngrijire şi
serviciile acordate de îngrijitori formali.
ART. 88
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, cu
prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu
dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, cum ar fi:
centre de recuperare/readaptare, centre de inserţie/reinserţie socială, centre de
socializare, centre de terapie ocupaţională şi alte terapii speciale, centre de
asistare şi îngrijire pe timpul zilei, ateliere protejate/unităţi protejate, şi
altele asemenea, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale.
2. Prevederilor art.40 şi art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată,cu modificăr ile şi completările
ulterioare,care precizează:
ART. 40
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să
garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum
şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
(2) Serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de controale
periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un
raport consiliului local.
ART. 44
Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) au obligaţia:
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav,
în condiţiile legii;
3. prevederilor art.6 alin.(2) din anexa la HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare:
ART. 6
(2) Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul
asistentilor personali.
4. Dispoziţiilor art.129 alin.(7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) , a art.240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu completările
ulterioare, care precizează:
ART. 129
Atribuţiile consiliului local
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul
local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială;
ART. 139
Adoptarea hotărârilor consiliului local
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri,
cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
ART. 196
Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ
sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;
ART. 240
Răspunderea aferentă actelor administrative
(1) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de
şedinţă al consiliului local, după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de
autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea
atribuţiilor care îi revin potrivit legii.
5. Art.243 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

Secretarul general al unităţii administrativ-

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale
preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţea n, după caz;
şi-l avizez favorabil ,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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