
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap

Văzând referatul înregistrat sub nr.207/06.01.2021, prin care primarul
oraşului Boldeşti-Scăeni propune aprobarea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2021, precum şi raportul de specialitate al
compartimentului de resort, înregistrat sub nr.209/06.01.2021;

Ţinând seama de prevederile art. 6 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României
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;

Ţinând cont de avizul secretarului general înregistrat sub nr.257/6.01.2021;
În baza avizului Comisiei de specialitate nr. 1 – dezvoltarea economico-

socială şi de mediu, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”a” şi lit. „d”, alin. (3) lit. „c”, şi

alin. (7) şlit. „b”, ale art. 139 şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. Se aprobă pentru anul 2021 un număr de 35 asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TĂNĂSESCU STELIAN HORAŢIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldeşti-Scăeni, 20.01.2021
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R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI

CONSILIUL LOCAL

Nr. 257/6.01.2021

A V I Z
-asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea

numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni,

analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai

persoanelor cu handicap, am constatat următoarele:

Art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României 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: „anual, la propunerea primarului, consiliul local va

aproba numărul asistenţilor personali”.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243, alin.(1) lit.

„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest

proiect.

S E C R E T A R   G E N E R A L,

TUDOR FLORINA NELI



NR.207/6.01.2021

REFERAT

Subsemnatul Bucuroiu Constantin, primar al oraşului Boldeşti – Scăeni, supun
spre analiza şi aprobarea Consiliului Local ,, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea
numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap”.

In baza O.U.G. nr. 57/ 2019  privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările  ulterioare, a Legii nr. 448/ 2006 privind protecția şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi a  Hotărârii Guvernului României nr. 427/ 2001, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile asistentului
personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările  ulterioare, vă
prezint următoarele:

- în evidenta primăriei există un număr 35 posturi de asistenţi personali
aprobate, din care de 27 posturi ocupate şi 8 vacante. Potrivit prevederilor art. 6 alin.
(2) din Normele metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile asistentului
personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, anual,
la propunerea primarului, Consiliul Local va aproba numărul asistenților personali.

Ţinând seama de solicitările de angajare a unui asistent personal pe parcursul
anului 2020 cât şi de posibilitatea persoanei cu handicap grav de a-şi modifica
opțiunea din acordare indemnizație în angajare asistent personal, toate acestea
raportate la posibilitățile financiare de susținere a acestei activități, propun pentru
anul 2021 menţinerea numărului de 35 de posturi de asistenți personali ai
persoanelor cu handicap.

In speranța aprobării, vă mulțumesc anticipat !

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN

Consiliului Local al oraşului Boldeşti – Scăeni.



NR.209/6.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Şoimăreanu Monica, inspector personal – salarizare, analizând

"Proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai

persoanelor cu handicap", ținând cont de prevederile Legii nr. 53 /2003 – Codul

Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 448/

2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale H.G.R nr. 427/

2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare,

drepturile şi obligațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap, am

constatat că inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară şi oportună.

Şoimăreanu Monica
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