
 

 

JUDEŢUL  NEAMȚ 

COMUNA   BÂRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de posturi pentru 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 

Consiliul local al comunei Bâra,județul Neamț; 

           Analizând: 

            a) referatul de aprobare al primarului comunei Bâra , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.179 din 18.01.2023; 

           b) raportul compartimentului protecția copilului și asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bâra , înregistrat sub nr. 180 din 18.01.2023; 

          În conformitate cu prevederile: 

           -art.7,art.35,art. 42, alin. (1), (4), (5) și art.44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 

          -art.1,art.5,alin.1,art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României 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, 

           -prevederile art.35 și art 36 din Norme Metodologice din 2007 de aplicare a prevederilor Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,aprobate prin Hotărârea 

nr.268/2007;  

          Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

          Luând act de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin.(3), lit.  c ) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgenta privind Codul administrativ nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare; 

                                                       P R O P U N E;                           

Art. 1. Se aprobă pentru anul  2023, un număr de 14 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav,încadrați cu contract individual de muncă pe raza comunei Bâra,județul Neamț.             

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ 

competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, modificată și 

completată. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Bâra va afișa prezenta hotărâre pe site-ul www.bira.ro pentru 

aducerea la cunoștință publică și o va comunica primarului U.A.T comuna Bâra și Instituției Prefectului-

Județul Neamț. 

                       INIȚIATOR,                                                                    Avizat pentru legalitate, 

        PRIMAR, Petraru Dănuț                                                  SECRETAR GENERAL,Dancă Maria 

http://www.bira.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI BÂRA 

PRIMAR 

Nr.179  din  18.01.2023 

 

 

În temeiul art. 136 alin. (1)  din  Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ 

nr.57/2019,  îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect – 

aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

pentru anul 2022, în susţinerea  căruia formulez următorul, 

REFERAT DE APROBARE: 

Având în vedere prevederile legale în materie de asistență socială, respectiv, Legea nr. 

448/2001privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare, am considerat necesar şi oportun să iniţiez un proiect de hotărâre prin 

care numărul total de asistenţi personali, pentru anul 2023,  să fie aprobat de către consiliul local, 

mai ales luând în considerare şi faptul că aceasta este chiar o obligație legală și anume ”anual, la 

propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali”,potrivit art. 6, 

alin. (2)  din H.G.R.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. 

Propun numărul total de 14 posturi, pentru anul 2023, întrucât în anul 2022 au fost 

încadrați un număr de 12 persoane - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap însă, 

având în vedere situațiile pe care le cunoaștem la acestă dată și care ar putea necesita pe 

parcursul anului angajarea unor persoane ca asistenți personali, s-a propus un număr de 14. 

            Inspectorul cu atribuţii de asistenţă socială monitorizează în permanență situaţia acestor 

persoane cu handicap iar medicul de familie a fost rugat să răspundă la situațiile care au  legătură 

cu vreo persoană cu handicap.  

Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local  Bâra , 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2023 şi adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

PRIMAR, 

PETRARU DĂNUȚ 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

Nr.180 din  18.01.2023 

 

 

R A P O R T   DE   S P E C I A L I T A T E  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 

 

 Subsemnata Enășoaie Sabina-Ramona , inspector principal în cadrul compartimentului de 

asistență  socială, din cadrul primărie comunei Bâra,  județul Neamț, 

 Analizând referatul de aprobare a primarului comunei  Bâra  privind necesitatea și oportunitatea 

aprobării numărului total de posturi pentru asistenţi personali - însoţitori ai persoanelor cu handicap 

pentrui anul 2023, înregistrat sub nr.179 din 18.01.2023, constat că propunerea acestuia este în 

confomitate cu art. 42, alin. (1) - (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 6 alin. (1-3) din Hotărârea 

Guvernului României 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, care stipulează: 

“Art. 42. - (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau 

indemnizaţie de însoţitor. 

(2) Persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în 

gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru asistent 

personal. Dreptul de opţiune se menţine şi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru 

limită de vârstă. (alineat modificat prin art. I pct. 9 dinO.U.G. nr. 51/2017, în vigoare de la 30 iunie 

2017) 

(3) Invalizii de război care au şi calitatea de persoane cu handicap grav şi sunt pensionari de 

invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât şi de dreptul prevăzut la art. 3 

din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare. 
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(4) Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau 

familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii 

legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea 

unei indemnizaţii lunare. (alineat modificat prin art. I pct. 9 dinO.U.G. nr. 51/2017, în vigoare de la 30 

iunie 2017) 

(5) Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă 

numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.……………………………..” 

“Art. 6. - (1) În bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suportă salarizarea şi 

transportul asistenţilor personali, potrivit legii. 

(2) Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor personali. 

(3) Compartimentul de autoritate tutelară şi protecţie socială din cadrul consiliului local 

controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.” 

 Având în vedere cele expuse mai sus, consider necesară, legală și oportună inițierea unui proiect 

de hotărâre privind aprobarea numărului total de posturi pentru asistenţi personali - însoţitori ai 

persoanelor cu handicap, pentru anul 2023 şi adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 

                                                         Inspector principal, 

                                                     ENĂȘOAIE SABINA-RAMONA 
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