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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. 
 
  
Nr. 97 din 27.12.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Burduloi Eugen 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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