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PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Privind: aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019
Inițiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti, judeţul Galaţi;
Consiliul Local al comunei Liești , județul Galați, întrunit în ședință ordinară in data
de31.10.2018;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturilor pentru
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
Având in vedere expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată la nr. _______________ si
raportul de specialitate al Compartimentului Resurse umane înregistrată la nr. _______________;
Având în vedere prevederile:
a) art. 40, alin. (1) şi art. 44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
d) art.36 alin. (1) și (2) lit. ”a”, alin.(3) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publica
locala, cu modificările si completările ulterioare;

HOTARASTE
Art.1 Se aprobă pentru anul 2019 un număr de 40 posturi de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza comunei Liești.
Art.2 Primarul comunei Liești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
compartimentele de specialitate.

INITIATOR,
PRIMAR,
BOT IULIAN

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav

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 numărul asistenţilor personali.
Potrivit legii, de asemenea, art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, prevede că, autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal, în condiţiile legii şi de a asigura şi garanta plata
indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat
pentru acesta.
În acest sens a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat prin care se propune aprobarea unui
număr de 40 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav din comuna Liești
pentru anul 2019.

PRIMAR
BOȚ IULIAN

REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul
2019 pentru comuna Lieşti, judeţul Galaţi

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/20
06, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza evaluării
sociopsihomedicale, persoana cu handicap grav are dreptul la un asistent personal angajat cu contract
individual de muncă în cadrul primăriei localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a acesteia.
Autoritatea locală are în evidenţă asistenţi personali încadraţi cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată în funcţie de certificatul de încadrare în
grad de handicap, eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate. Aceştia supraveghează, acordă
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav pe baza planului de recuperare pentru
copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.
Potrivit art.6 (2) din Hotărârea Guvernului României nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, anual,
Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor personali.
În prezent, în evidenţele noastre, figurează 37 de asistenţi personali încadraţi cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc un salariu de bază potrivit
art. 7, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 90 din 5 decembrie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, art. 38, alin. 3, lit. a) din LEGEA CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, precum și Hotărârea Guvernului României nr. 846/29.11.2017 –
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 950/2017) – 1.900 lei,
începând cu 01.01.2018;
Faţă de cele menţionate, propunem pentru anul 2019 aprobarea a 40 de posturi de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza comunei
Lieşti, deoarece există certificate de încadrare în gradul de handicap grav – cu asistent personal care în
prezent beneficiază de indemnizaţie de handicap grav, iar în decursul anului 2019 există posibilitate să
apară alte cazuri.
Angajările din anul 2019 vor depinde de repartizarea sumelor din cota de TVA de către
Finanţele Publice Galaţi.
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