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Nr. 2 din 11.01.2021 

 
 

P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E	
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor	

cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021	
 	

           	
             Văzând:	
 - Referatul de aprobare  nr. 5348  din 11.01.2021  întocmit de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, 
prin care se propune spre aprobare și se fundamenteaza proiectul de hotarâre privind  aprobarea numărului 
de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul  Primariei comunei Ariceștii 
Rahtivani pentru anul 2021;	
  În baza prevederilor:	
    - art. 35, art. 44 din Legea nr.448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;	
 -  H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare;	
 -  art.6 alin (2) din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile  de 
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată si 
completată;	
 În temeiul  art. 129 alin. (7) lit. b) și al  art. 196 alin.(1)  lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;	
	

	
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta	

	
H O T Ă R Â R E  :	

	
	

 Art. 1  Se aprobă numarul de 55 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în 
cadrul Primariei Comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021.	
 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani, prin intermediul Compartimentului Asistență Socială şi Serviciului Buget Finanţe și 
Investiții din cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani.	
 Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către 
Secretarul General al comunei  Ariceştii Rahtivani.	
	

 INITIATOR , 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 

                                                                      AVIZAT 
                        SECRETAR GENERAL al COMUNEI 

                         Violeta-Neluta PETCU 
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NR.5348 din 11.01.2021 
  
 

REFERAT DE APROBARE	
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, 
 pentru anul 2021	

 	
	
	

 Potrivit  prevederilor Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind conditiile  de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap grav, modificata si completata , respectiv: art.6 alin. 1, este necesar ca în 
bugetul local să  fie prevăzute sumele necesare din care se suportă salarizarea şi transportul 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, potrivit legii. 	
    Totodată se prevede faptul că, anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba 
numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. 	
 Pentru anul 2021 propun aprobarea unui număr de 55 de posturi de asistenți personali.	
    Compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei controlează periodic activitatea 
asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local. 	
          Având în vedere cele susmentionate , se impune inițierea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, in cadrul 
Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021 pe care îl consider necesar și oportun.	
          	
	

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU	
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Nr.______ din 12.01.2021 

 
RAPORT	

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali  
ai persoanelor cu handicap grav în cadrul Primariei comunei	

Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021	
 	

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap grav în cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani pentru anul 2021, a fost iniţiat de Primarul 

comunei Ariceştii Rahtivani . 

 Conform prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), Consiliul local  asigură potrivit competenței sale și în 

condițiile legii  cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local  privind serviciile sociale 

pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane 

sau grupuri aflate în nevoie socială.	

 Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile  de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap grav, modificata si completata, in bugetul local vor fi prevăzute sumele din care se suportă 

salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Totodată, in alin. (2) se specifică faptul că, 

anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenților personali.	

 În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006  privind protectia și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, persoana cu handicap grav 

are dreptul, in baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal.	

 De asemenea, in art. 44 din legea susmenționată, se prevede faptul că autoritățile administrației 

publice locale, au obligația de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in 

condițiile legii. 

 Menționăm că pentru  anul 2020, în cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani au fost aprobate un 

număr de 55 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.	

Având în vedere cele prezentate considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale în 

materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa  Consiliului local.	

	
INSPECTOR, 

Nela-Monica ROTARU	
 

	

    


