ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 16 din 12.02.2018
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 16.02.2018

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 807 din
12.02.2018 și referatul de specialitate nr. 806 din 12.02.2018, întocmit de secretarul
comunei Dochia;
În conformitate cu prevederile art. 40 și art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
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; art. 86, art. 87 și art. 88
din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, republicată;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45, alin. (1) si alin. (6) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Pentru anul 2018 se aprobă un număr de .12..posturi de asistent
personal pentru persoanele cu handicap grav.
(2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav
pentru angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza și aproba ulterior de către
Consiliul local.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarul
comunei Dochia, Compartimentul resurse umane și Serviciul de asistență socială;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin

Avizat,
Secretar, Căpitanu Constantin
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Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al
persoanei cu handicap pentru anul 2018
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 aproba numarul asistenţilor
personali.
În cursul anului 2017, începutul anului 2018, s-au înregistrat mai multe solicitări de
angajare a unui asistent personal, solicitări care au fost soluţionate favorabil, prin
încheierea de contracte individuale de muncă. La această dată sunt 11 asistenţi personali
încadraţi cu contract individual de muncă, urmând a fi angajați încă 1. Propun ca pentru
anul 2018 numărul asistenţilor să fie 12, urmând ca, în funcţie de solicitările ulterioare care
pot apărea în cursul anului, peste numărul de 12, acestea să fie supuse analizei/aprobării
Consiliului Local.
Primarul comunei Dochia

Păduraru Constantin
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Referat de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al
persoanei cu handicap pentru anul 2018
Având 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, 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, republicată.
Faţă de aceste considerente supun dezbaterii şi aprobării consiliului local acest
proiect de hotărâre.

Secretar comuna Dochia, Căpitanu Constantin

