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  H O T Ă R Â R E A  NR.   39   /2022 

Privind suplimentarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 27 aprilie 2022; 

 

Având în vedere:  

 

-prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) alin.7, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile : 

-Art.7, art.35, art.42, art.44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.35 şi art.36 din H.G nr. 268/2007 privind 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 

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

cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Legea nr.292/2011, legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând : 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Gălăuțaș nr.7/55/13.04.2022 privind 

suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 

2022; 

-Raportul de specialitate nr. 7/56/13.04.2022 al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului nominalizat în vederea analizării și întocmirii 

raportului la Proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului total de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022,   

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/31.01.2022 privind aprobarea 

numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare, proces-verbal de afișare nr. 9/13/13.04.2022; 

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate, respectiv comisia de 

specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

nr.9/35/2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, 

tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/27/2022,  comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor nr. 11 / 39 /2022; 

- Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. - Pentru anul 2022 se aprobă suplimentarea numărului asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, de la 20 asistenţi personali la un număr de 22 de asistenți 

personali .  

 

Art.2. - Primarul comunei Gălăuțaș va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care prin 

grija secretarului general al comunei Gălăuțaș va fi comunicată şi înaintată autorităţilor 

interesate, în termenele stabilite de lege și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. 

 

 Gălăuțaș, la  27 aprilie 2022  

    

  

 

  Președinte de ședință,                   Contrasemnează  pentru legalitate,  

     Consilier local,                                 Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

    ………………………             ………………………       

   Ilie -Vasile URZICĂ                                        Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


