
 
 

H O T Ă R Â R E A    Nr. 50  
din 22.10.2020 

 
Privind: aprobarea numărului de posturilor pentru asistenții personali  

ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021 
   
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al iniţiatorului,  înregistrat la nr. 9259/G/21.10.2020 si  
-Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse umane înregistrat la nr. 9260/G/21.10.2020; 

 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv 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) prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7) , pct. 12) şi 14), art. 212, alin. (2) și 
alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; art.45 alin. (1) şi alin. (2), lit. a); 
 
În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
Consiliul Local al comunei Liești, judetul  Galați, intrunit in sedinta de îndată  la data de 

22.10.2020, conform prevederilor art. 133 alin. (2) și  art. 134, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta, 
 
 

HOTĂRĂRÂRE: 
 
 Art.1  Se aprobă pentru anul 2021 un număr de 40 posturi de asistenți 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. 
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