ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
Proiect nr. 101 din 11.12.2017

Avizat,
secretar,
Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap
pentru anii 2017 si 2018
Consiliul Local al comunei Bodești;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art.86, 87 şi 88 din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale;
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;
art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare;
luând act de:
a)
Expunerea de motive a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub
nr.7543/11.12.2017;
b)
raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.
7544/11.12.2017;
c)
raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a) pct. 2., art.45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Pentru anul 2017, începând cu luna noiembrie se aprobă un număr de 16 posturi
de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav și începând cu luna decembrie se aprobă un
număr de 19 posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav.
(2) Pentru anul 2018, se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal pentru persoanele
cu handicap grav.
(3) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea
unui asistent social, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local.
Art. 2 – Primarul comunei Bodești, prin Compartimentul de asistență socială și Biroul contabilitate,
financiar, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 2. - La data prezentei se abrogă hotărârea Consiliului local Bodești nr. 58 din 3.08.2017.
Art. 3. - Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel
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Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent
personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 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, anual, la propunerea primarului, consiliul local va aprobă numărul asistenţilor
personali.
În cursul anului 2017 s-au înregistrat solicitări de angajare a unui număr de 19
asistenți personali, şi s-au încheiat noi contracte individuale de muncă. La această dată
sunt încadraţi cu contract individual de muncă 19 asistenţi personali.
Prin hotărârea nr. 58 din 3.08.2017 a fost aproba 15 posturi de asistenţi ai
persoanelor cu handicap. Întrucât s-au depus cereri de persoane îndreptățite de a
beneficia de asistent personal, începând cu luna noiembrie propun sa se aprobe un
număr de 16 posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav și
începând cu luna decembrie să se aprobe un număr de 19 posturi de asistent personal
pentru persoanele cu handicap grav.
Propun ca pentru anul 2018 numărul de posturi de asistenţi ai persoanelor cu
handicap să fie de 25, urmând ca acestea să fie ocupate în funcţie de solicitările
ulterioare care pot apărea în cursul anului. Dacă se vor înregistra mai multe solicitări,
peste numărul de 25, acestea vor fi supuse analizei/aprobării Consiliului Local.

PRIMAR
Barna Marinel
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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent
personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018
Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarelor prevederi legale:
art. 40 din Legea 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, conform căruia Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să

garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite
asistentului personal, potrivit legii;
art. 44 alin.1 din Legea nr.448/2006, conform căruia Autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav;
art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 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, potrivit căruia Anual, la propunerea

primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali.

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la art.36, alin(6) lit.”a”, stabileşte printre atribuţiile autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecţia

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie.
art. 86, 87 şi 88 din legea nr.292/2011, legea asistenţei sociale, potrivit cărora:

Art. 86. - (1) Persoana cu dizabilitati beneficiaza de servicii de îngrijire personala la domiciliu, acordate de
catre ingrijitori formali sau informali.
(2) îngrijitorii informali si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, reglementate prin legislatia speciala.
Art. 87. - (1) Persoana cu dizabilitate grava, in functie de natura deficientei si de specificul nevoilor de
ingrijire, poate fi asistata si ingrijita la domiciliu de un membru de familie angajat in calitate de ingrijitor formal, in
conditiile prevazute de lege.
(2) Persoana cu dizabilitati opteaza intre indemnizatia de ingrijire si serviciile acordate de ingrijitori formali.
Art. 88. - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura, cu prioritate, servicii de
ingrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitati, precum si in centre de zi adaptate nevoilor acestora,
cum ar fi: centre de recuperare/readaptare, centre de insertie/reinsertie sociala, centre de socializare, centre de
terapie ocupationala si alte terapii speciale, centre de asistare si ingrijire pe timpul zilei, ateliere protejate/unitati
protejate, si altele asemenea, potrivit atributiilor stabilite prin legile speciale.
Concluzii: proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi legalitate
şi poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor stabilite de lege.
Secretar,
Bostan Ionel

Compartiment asistență socială,
Consilier,
Mironescu Georgiana

