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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.  18 din 01.04.2021 

 
Privind: aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav, aferent anului 2021 
 
         Avram Ion, primarul comunei Ruginesti, judetul Vrancea, având în vedere: 
 
     - Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2051/17.03.2021 întocmit de compartimentul de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ruginești; 
     - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2673/01.04.2021 
     - Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile HG nr. 268/2007, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
    - Prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 
asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin HGR nr. 463/2005; 
   - Dispozitiile Ordinului comun nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii de plata a 
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum 
si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal; 
- Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Relementarile Legii nr. 15  a bugetului de stat pe anul 2021; 
- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 
Ruginesti, judeţul Vrancea, cât si a listei de investiţii pe anul 2021; 
  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. 7 lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. 
(1), art. 196 alin. (1), lit. a), art. 197, art. 198, art. 243 alin. 1, lit. a) si b) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
                                  

P R O P U N E: 
 
 
        Art. 1 (1) Să se aprobe un număr de 18 posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav, pentru anul 2021. 
 



       (2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea 
unui asistent social, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local Ruginesti, în 
funcție de prevederile bugetare. 
 
        Art. 2 Să se împuternicească primarul comunei Ruginești, să semneze Contractul individual 
de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap. 
 
        Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul de 
asistenţă socială si Compartimentul financiar - contabil. 
 
        Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în 
termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
       Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ruginesti, Instituției Prefectului – 
județul Vrancea și va fi adusă la cunostința publică, în condițiile legii. 
   
 
       Inițiator,                                                                                         Avizat pentru legalitate 

   Primar,                                                                                                Secretar general, 
     Avram Ion                                                                                                Tănase Nicoleta                                      
 

 
 

 


