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P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E  NR.     8     /2023 
 

privind aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ............ 

la data de ……………….. ; 
 

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/     /2023 privind 

aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023; 

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului nominalizat în vederea analizării și întocmirii raportului la Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea numărului total de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru anul 2023 nr. 7/    /2023; 

-  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/         /2023; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, 
tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/    /2023,  comisia pentru 

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

drepturilor cetăţenilor nr. 11 /    /2023, 

- 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; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. - Pentru anul 2022 se aprobă un număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav din comuna Gălăuțaș, a căror salarizare se suportă din bugetul local . 
 

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

  Gălăuțaș, la 4 ianuarie 2023 
    

Initiator Țăran Radu-Primar     Avizat, 

Secretarul general al comunei 

                                                                                      Morar Monica-Camelia  
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Comuna Gălăuțaș  
Nr.   7/           /2023 

 

R A P O R T   DE   S P E C I A L I T  A T E 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persaoanelor cu handicap grav 

pentru anul 2023 
 

În înţelesul Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap 

sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc 

abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protectie în 
sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

În conformitate cu art.35 din aceeaşi lege, copilul cu handicap grav, persoana adultă cu 

handicap grav, au dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. 
Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care 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. Asistentul personal poate fi încadrat cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, în funcţie de valabilitatea certificatului 

de încadrare în grad de handicap. 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap,republicată, cu modificările şi completările ulterioare , art.7 prevede ,,Promovarea şi 
respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei 
publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinta persoana cu handicap şi, în subsidiar, 
respectiv complementar, autoritătilor administratiei publice centrale, societăţii civile şi 
familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. ‘’ 

În conformitate cu art.40 şi 44 din legea anterior-menţionată ,,Autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care 

se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. 

Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale, precum şi obligaţia: 
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile 

prezentei legi; 

b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap 

grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.” 

Potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare, art.129, alin.7, litera ,,b” , prevede : ,, In exercitarea atributiilor 

prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind : 

b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;” 

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

ulterioare,art.88 prevede că ,,Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a 

asigura, cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităti, 
precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, cum ar fi : centre de 

recuperare/readaptare, centre de inserţie / reinserţie socială, centre de socializare, centre de 

terapie ocupaţională şi alte terapii speciale, centre de asistare şi îngrijire pe timpul zilei, 
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ateliere protejate/unităţi protejate, şi altele asemenea, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile 

speciale.” 

Potrivit 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, prevede că ,, Anual, la propunerea 

primarului, consiliul local va aproba numărul asistenților personali.’’ 
 La finele anului 2022, în organigrama instituției avem aprobat un număr de 25 de 
posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. 

În prezent, în cadrul Primăriei Gălăuțaș sunt încadraţi cu contract individual de muncă 
un număr de 21 asistenți personali pentru îngrijirea persoanelor cu handicap grav și 1 post 

este temporar vacant ca urmare a faptului că asistentul personal este în concediu de cresterea 
copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. 

Analizând prevederile bugetare la cheltuieli de personal prevăzute în bugetul local pe 

anul 2022, proiectul de buget estimat pentru anul 2023, precum și execuția veniturilor şi 
cheltuielilor propunem stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2023, respectiv sa rămână la 25 de posturi. 
Având în vedere prevederile legale sus-menţionate este necesară adoptarea unei 

hotărâri privind aprobarea numărului de asistenţi personali , a căror plată se efectuează din 

bugetul local , pentru anul 2023. 

  
Compartiment resurse umane,            Compartiment contabilitate, 
Secretar general,                 Consilier, 
Morar Monica-Camelia                     Nădășan Ileana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                   

 

Comuna Gălăuțaș 
Primar 
Nr. 7/     /04.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru sustinerea Proiectului de hotarare privind aprobarea numărului de 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023 
 

Consiliul Local , in exercitarea atributiilor prevazute de OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala. Potrivit 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap grav 

care necesită ingrijire din partea unei alte persoane poate opta pentru asistent personal sau 

pentru acordarea unei indemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului social din 

sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.Salarizarea asistentului personal se suportă din 
bugetul local. 

Necesitatea si oportunitatea inițierii și aprobării Proiectului de hotarare privind 

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

2023 o reprezintă asigurarea bazei de calcul privind asigurarea fondurilor din bugetul local 

pentru plata salariilor asistenț ilor personali pentru anul 2023. 

Analizând cheltuielile realizate din bugetul local pentru anul 2022, estimăm că pentru 

anul 2023 ne este necesar un număr de 25 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. 

Având in vedere aceste considerente, propun spre dezbatere și aprobarea Consiliului 

local al comunei Gălăuțaș, Proiectul de hotarare privind aprobarea numărului total de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023, proiect pe care îl consider necesar 

și oportun. 
 

PRIMAR , 

Țăran Radu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


