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Nr. MOL/3 din 10.01.2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data
de.......,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3/1 din 10.01.2023 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator,
prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării numărului de asistenți personali pentru
anul 2023; raportul de specialitate nr. 138 din 10.01.2023, întocmit de compartimentul resurse -
umane , prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului
de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Sărata;
În baza prevederilor :
 art.6 alin.(2) din H.G. nr.427/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind condițiile

de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
 art.35, art.40 alin.(1) și ale art.44 lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare ;
 art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 –

Codul Administrativ.
 art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată  ;
În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

emite prezenta
HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă un număr de 12 posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap
grav de pe raza comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2023.
Art. 2. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Sărata, prin compartimentele
asistență socială, resurse umane și financiar contabil.
Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului
Județului Bacău, primarului comunei , și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, în
secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-
ul www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Argatu Irina Cristina Sandu
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Nr.3/1 din 10.01.2023

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul

Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de asistenți personali pentru anul
2023, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere:
 referatul compartimentului resurse umane nr.138 din 10.01.2023;
 prevederile art.6 alin.(2) din H.G. nr.427/2001 privind aprobarea Normelor

metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului
personal al persoanei cu handicap;

 prevederile art.35, art.40 alin.(1) și ale art.44 lit.a) din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ.

 faptul că la acest moment avem în plată un număr de 7 asistenti personali angajați ai
UAT Sărata , se propun încă 5 posturi de asistenți personali.

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea numarului de asistenți personali pentru anul 2023.

Primar,
Argatu Irina
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Nr.138 din 10.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Dârjănescu Radu, consilier în cadrul compartimentului Resurse
Umane, având în vedere:
 prevederile art.6 alin.(2) din H.G. nr.427/2001 privind aprobarea Normelor

metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului
personal al persoanei cu handicap;

 prevederile art.35, art.40 alin.(1) și ale art.44 lit.a) din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ.

 faptul că la acest moment avem în plată un număr de 7 asistenti personali angajați ai
UAT Sărata , se propun încă 5 posturi de asistenți personali.

Vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și
promovarea unui proiect de hotărâre privind: aprobarea numarului de asistenți
personali pentru anul 2023.

Ca urmare, considerăm că  proiectul  de hotărâre nr. 3/10.01.2023 este legal și
oportun , ca urmare îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat în forma redactată la
ședința consiliului local .

Consilier,
Dârjănescu Radu


