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Județul  CARAȘ  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind suplimentarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 

incepand cu luna decembrie 2021 

 

    Consiliul local al comunei Eftimie Murgu  întrunit in ședința ordinară in data de 26.11.2021; 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Eftimie Murgu, raportul compartimentului 

asistenta sociala și raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 

- H.C.L. nr.3/28.01.2021 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav, 

- Prevederile art.6, alin.2 din Normele Mrtodologice privind conditiile de 

incadrare,drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav , 

aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.44, lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completaril ulterioare: 

- Prevederile art.36,alin.(6), lit.a) pct.2 din Legea 2015/2001 actualizata,privind 

administratia publica locala; 

- Legii cadru nr. 153/2017 privind persoanlul platit din fonduri publice,  

- Ordinul nr.794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite 

parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav sau reprezentantului 

acestuia consiliul local aproba numarul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav, 

          In temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE 

 

          Art.1. Se aproba suplimentarea numarului de posturi destinate incadrarii asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav de 30 la 35 posturi, incepand cu data de 1.12.2021. 

          Art.2. Salarizarea asistentilor personali se face cu respectarea prevederilor art. 37 din 

Legea 448/2006. 

          Art.3. Prezenta hotarare se comunica:Primarului comunei Eftimie Murgu, Institutiei 

Prefectului Caras-Severin, Compartimentului financiar contabil si Compartimentului  

Asistenta Sociala. 

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

            ILIE MARCEA DANUT                                         Secretarul general al comunei,   

                                                                                                         LIVIU  IMBRESCU   


