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H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea numărului de asistenţi personali care pot fi încadraţi în anul 2020 

 
 
 Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.01.2020      
 
Având în vedere: 
  

-  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Răscăeţi, înregistrat la nr. 
187/20.12.2019, şi referatul de aprobare cu nr.8/22.01.2020; 

-  raportul Compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Răscăeţi şi al     
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ; 
 -   prevederile art.39 din Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare; 
 -  prevederile 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 ulterioare; 
 -  prevederile art. 129 alin.7, lit.b). din OUG nr. 572019 privind Codul administrativ, 
 
 În temeiul art.139 alin. 1 şi art.243 alin.1, lit.a). din OUG nr. 572019 privind Codul 
administrativ, 
 
   
                        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă alocarea de sume pentru plata unui număr de maxim 20 asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav care pot fi încadraţi în anul 2020 în cadrul primăriei Răscăeţi. 
Art.2  Numărul asitenţilor personali poate varia lunar în funcţie de certificatele de handicap 
emise de Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap Dâmboviţa. 
Art.3  Cu ducerea la îndeplinire se obligă Compartimentul de asistenţă socială şi viceprimarul 
comunei iar comunicarea va fi făcută de secretarul general al comunei. 
 
  
                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     CONSILIER, 
                                                        Mircea BĂJENARU 
 
             CONTRASEMNEAZĂ: 
          Secretar general, 
                   Jr. Maria-Nicoleta MARCU 
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PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E 
Privind stabilirea numărului de asistenţi personali care pot fi încadraţi în anul 2020 

 
 
 
  
Având în vedere: 
  
 - prevederile art.39 din Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare; 
 - prevederile 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 ulterioare; 
            - prevederile art.129 alin.5, lit.b). din OUG nr. 57/2019 privind Codul adinistrativ, 
 
In temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul adinistrativ, 
 
 
   
                      SE PROPUNE: 
 
Art.1 Se aprobă alocarea de sume pentru plata unui număr de maxim 20 asistenţi personali care 
pot fi încadraţi în anul 2020 în cadrul primăriei Răscăeţi. 
Art.2  Numărul asitenţilor personali poate varia lunar în funcţie de certificatele de handicap 
emise de Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap Dâmboviţa. 
 
 
 
 
INIŢIATOR PROIECT: primarul comunei Răscăeţi  
 
 
 
         Avizat de legalitate: 
                       Secretar general, 
               MARCU Maria-Nicoleta 
 


