
 

 

A N U N T 
 

 

     În conformitate cu prevederile art. 7 din  Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , 
judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiect de 
hotărâre nr.55 din 18.11.2021 pprriivviinndd  aprobarea numărului total de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022    
,care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
comunei Bărcăneşti , jud. Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, 
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de 
hotarâre sus-menţionat, pana la data de 29.11.2021,ora 14,00, la secretarul 
general al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

                 Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi 
consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 
 

 

                     P R I M AR,                                       Secretar   general al comunei , 

 
 

                 Gheorghe DIMA                                                     Nicoleta SAVU 
 
 

 

      Afişat astăzi, 19.11. 2021   , orele  10,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
 

Secretar  general al comunei, 
 

 
Nicoleta Savu 
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P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E  NR.  55 din 18.11.2021 
privind   aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru anul 2022 

 

 

           

         Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de ……………….. ; 

 

           Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit.d) alin.7, lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

          În conformitate cu 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 ; 

          Văzând : 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Bărcănești nr.  24.428  din 18 .11.2021  privind 

aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022; 

-Raportul  de specialitate al compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nominalizat  în vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre 

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

anul 2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcănești; 

- Avizul secretarului general al  comunei Bărcănești; 

           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;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 

CONSILIUL LOCAL 

 

 



 

 

               Art.1. - Pentru anul 2022 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, în termenele stabilite de lege  și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe  

www.barcanești.ro-M.O.L.. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 M.O./M.O./ 1 expl. 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 
 



 
 

A V I Z 
la  proiectul de hotărâre privind  Proiect de hotărâre nr. 55 din 18.11.2021  

privind   aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav   pentru anul 2022 

 

 

 
 
  Secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, 

procedând, in conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, la 

analiza  Proiectului de hotărâre nr. 55 din 18.11.2021  privind   aprobarea 

numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

anul 2022, constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate 

prevazute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare,  şi   în consecinţa îl avizez favorabil în scopul  adoptării 

sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 
 
 

SECRETAR     GENERAL al COMUNEI , 
 
 

Nicoleta SAVU  
 
 

 
n.s./n.s./2 exp. 
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Repartizat comisiei  de specialitate nr.1 cu adresa nr……….din…………….2021; comisiei  de specialitate 

nr.2 cu adresa nr……….din…………….2021; comisiei  de specialitate nr.3 cu adresa 

nr……….din…………….2021 

 
R A P O R T 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persaoanelor cu handicap grav 
pentru anul 2022 

 
 
             În înţelesul Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale 

sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 

necesitând măsuri de protectie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.  

              În conformitate cu art.35 din aceeaşi lege, copilul cu handicap grav, persoana adultă 

cu handicap grav, au dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale.  

               Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care 

supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe 

baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de 

servicii al persoanei adulte cu handicap. Asistentul personal poate fi încadrat cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, în funcţie de 

valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap.           

                 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare , art.7 prevede 

,,Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, 

autorităţilor administraţiei publice locale unde  îşi are domiciliul sau reşedinta persoana cu 

handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autoritătilor administratiei publice 

centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al  persoanei cu handicap. ‘’    

                 În conformitate cu art.40 şi 44 din legea anterior-menţionată ,,Autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din 

care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, 

potrivit legii.   Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, în baza numărului de beneficiari comunicat 

de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi obligaţia: 

a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile 

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

grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.”                   

            Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 

completările ulterioare, art.129, alin.7, litera ,,b” , prevede : ,, In exercitarea atributiilor 

prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind : 

b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;” 

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

ulterioare,art.88 prevede că ,,Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

asigura, cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităti, 

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.” 

              Potrivit 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, prevede că ,, Anual, la propunerea 

primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali.’’ 

             În prezent, în cadrul Primăriei Bărcăneşti sunt încadraţi cu contract individual de 

muncă un număr de 33 asistenţi personali pentru îngrijirea persoanelor cu handicap 

grav.                  

            Analizând prevederile bugetare la cheltuieli de personal prevăzute în bugetul local pe 

anul 2021, proiectul de buget estimat pentru anul 2022,  precum și execuția veniturilor şi 

cheltuielilor la data de 18.11.2021  propunem stabilirea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2022 sa fie  40.    

               Având în vedere prevederile  legale sus-menţionate este necesară adoptarea unei 

hotărâri privind aprobarea numărului de asistenţi personali , a căror plată se efectuează 

din bugetul local , pentru anul 2022.  

                   
       
       ŞEF SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL,                                              INSPECTOR R.U. , 
       Steluţa-Monica  Gheorghe                                                                       Mariana Oprea 

 
       ……………………….                                                                                          ………………. 
 
m.o./m.o/2 exp. 

 

  
Comuna Bărcăneşti, strada Crinilor nr.108, Judeţ Prahova; 

Tel/Fax: 0725 913621; 0244276595; 0244700401 

Website: www.barcanesti.ro;  email: primaria.ph@barcanesti.ro, contabilitate@barcanesti.ro 

  resurseumane@barcanesti.ro 
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REFERAT DE APROBARE 
pentru sustinerea   Proiectului de hotarare privind aprobarea numărului de 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 
 

 
  Consiliul Local , in exercitarea atributiilor prevazute  de OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,  asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes local privind  serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie 
sociala. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanele cu handicap grav care necesită ingrijire din partea unei alte persoane  poate 
opta pentru asistent personal sau pentru acordarea unei indemnizaţii echivalente cu 
salariul net al asistentului social din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.Salarizarea 

asistentului personal se suportă din bugetul local. 
Necesitatea  si oportunitatea  iniț ierii ș i aprobării Proiectului de hotarare privind 

aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
anul 2022 o reprezintă asigurarea  bazei de calcul privind asigurarea fondurilor  din 
bugetul local pentru plata salariilor asistenț ilor personali pentru anul 2022. 

Analizând cheltuielile realizate  din bugetul local pentru anul 2021, estimăm că 
pentru anul 2022 ne este necesar un număr de 40 asistenț i personali ai persoanelor cu 
handicap grav.  

Având in vedere aceste considerente, propun spre  dezbatere ș i aprobarea 
Consiliului local al comunei Bărcăneşti  Proiectul de hotarare privind aprobarea numărului 
total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022, proiect pe 
care îl consider  necesar ș i oportun. 

 

PRIMAR , 

Gheorghe DIMA  
g.d/m.o/2 exp. 
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P R I M A R 

Nr.     24.428    /18.11.2021 

 

 

Repartizat pentru RAPORT de  specialitate     

___________cu adresa nr.______din______2021 

 

Repartizat pentru avize : comisiei  de specialitate nr.1  

cu adresa nr.______din______2021;comisiei nr.2 cu 

adresa nr.______din ______2021  și comisiei nr. 3 cu 

adresa nr.________din ________2021. 
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