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HOTĂRÂRE
 Nr. 40 din 20 Decembrie 2022

Privind aprobarea suplimentării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2023.

Consiliul Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
-  proiectul de hotărâre nr. 51 din 13 Decembrie 2022 iniţiat de primarul comunei Obrejița,

privind aprobarea suplimentării numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2023;
       -  referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului înregistrat
cu nr. 6086 din 13 Decembrie 2022;
       -  raportul de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 6087 din 13
Decembrie 2022;
 - HCL Obrejița nr. 35 din 24 Noiembrie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.
       -  avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița;

În conformitate cu: 
- art.1, art.2, art.3 și art.6 din  HG  nr.427 din 25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor

metodologice  privind  condiţiile  de  încadrare,  drepturile  şi  obligaţiile  asistentului  personal  al
persoanei cu handicap;

- art.24, art.25 și art.26 din   HG  Nr.268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;

-  Legii  cadru  nr.  153/2017 pentru  personalul  plătit  din  din  fonduri  publice,  anexa  II  -
Familia Ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", cap. I, pct.3.2 – salarii de
bază  pentru  personalul  de  specialitate  din  unitățile  de  asistență  socială/centre  cu  sau  fără
personalitate juridică, nr.crt.45 - părinte, social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent
personal profesionist;

- art.35, art.37 alin.(1), art.38, art.39 alin.(1) și art.40 alin.(1) din Legea Nr. 448/2006 din 6
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

În temeiul  prevederilor  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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  HOTĂRĂŞTE

Art.1  Se  aprobă  suplimentarea  numărului  de  posturi  destinate  încadrării  asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav de la 15 la 20 de posturi, începând cu 01.01.2023.

Art.2 Salarizarea asistenților personali se face cu respectarea prevederilor art.37 din Legea
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.3  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  comunicate  persoanelor  interesate  de  către
secretarul general al comunei.

          Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează,         
    Carmen Roxana ANTONACHE                                            Secretar general al comunei,
                                                                                                       Andreea Georgiana STOICA
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