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  H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru anul 2021 

 

          Având în vedere prevederile  : 

-Art.7, art.35, art.42, art.44 din  Legea  nr. 448/2006 privind  protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.35 şi art.36 din H.G  nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.6, alin.2 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile 

de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

-Legea nr.292/2011, legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.129, alin.2 lit.d) , alin.7, lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

          Văzând : 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Bărcănești nr. 23218  din 02.12.2020  privind 

aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021; 

-Raportul  de specialitate  nr.23.387 din 04.12.2020 al Compartimentului  Resurse Umane   din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea  Proiectului de 

hotarare privind  aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcănești; 

- Avizul secretarului general al  comunei nr.23.388/ 04.12.2020     ; 

           În temeiul prevederilor art.139 alin.(1)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  
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Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

   

               Art.1. - Pentru anul 2021 se aprobă  un  număr de 40  asistenţi personali ai persoanelor 

cu handicap grav din comuna Bărcăneşti , a căror salarizare se suportă din bugetul  local .    

               Art.2. - Primarul comunei Bărcăneşti  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care prin 

grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi comunicată şi înaintată autorităţilor 

interesate. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                          Gheorghe-Daniel Apostol 

  

 

                                                                                     Contrasemnează: 

                                                                                 Secretarul general al comunei 

                                                                                     Nicoleta Savu 

 

  Bărcăneşti, 23 decembrie 2020 

    Nr.54 

 

 

 

Nr.consilieri in functie 
       

14 ;  Nr.consilieri prezenti  12 ;   Nr.voturi pentru     12    Nr. voturi 

impotriva   0     ;  Nr. voturi abtinere    0.   

Sistem vot : deschis 


