
       

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

                                                   HOTĂRÂRE 

 

privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 138/08.01.2018; 

-raportul de specialitate nr. 139/08.01.2018 întocmit de inspectorul de asistență socială; 

-raportul comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 6/26.01.2018; 

- raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 8/26.01.2018;  

- raportul comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate și protecție socială nr. 2/26.01.2018;   

-prevederile art.36 alin. (6), lit.a), pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile art.40 alin.(1),  art. 44 lit.a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

-prevederile art. 6 alin. (2) HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, 

drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 87 şi art.88 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l Pentru anul 2018 se aprobă suplimentarea numărului de posturi destinate încadrării asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap grav de la 20 la 23. 

 Art.2 Salarizarea asistenților personali se face cu respectarea art. 37 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, din capitolul bugetar 

68.02.05.02-Asistență socială în caz de invaliditate. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului comunei Daia, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe și inspectorului cu 

atribuţii de asistenţă socială pentru ducerea la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                  SECRETAR, 

      TĂNASE IONEL                                                                 BREBENEL AURELIA 

 

 

 

 

Daia, 29.01.2018 

Nr.6 

Adoptată cu _10_ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri 

 

 

 

 

 

 

 


