ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.43/2021
privind aprobarea numărului de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Săsciori pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară- în ziua de
21 mai 2021;
Luând în dezbatere:
-Proiectul de hotărâre nr. 118 /09.07..2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de
hotărâre, primarul comunei Săsciori, d-l Nicolae-Florin Morar;
-Referatul de aprobare nr. 119/09.07.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre,
Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar;
-Raportul de specialitate nr.120/09.07.2021 întocmit de către d-na Țârlea Ana-inspector
principal în cadrul Compartimentului asistență socială în cadrul Primăriei comunei Săsciori;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara,
amenajarea teritoriului si urbanism;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În conformitete cu prevederile:
- art. 40, 42, 43 si 44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap-republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6 alin.(2) din Normele metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și
obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G nr.427/2001, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.86, art.87 și art.88 din Legea nr.292/2011 , Legea asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare și prevederilke H.G nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut garantat în plată;
-129 (7) lit. "b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
În temeiul art.133(1), art.137(1), art.138(1), coroborat cu art.196(1) lit. „a” din Ordonanța de
Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1.Se aprobă pentru anul 2021, un număr de 60 posturi de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav, cu normă întreagă şi un număr de 50 indemnizaţii cuvenite părinţilor
sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau
reprezentantului său legal.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Săsciori prin Compartimentul asitență socială..
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Primarului comunei Săsciori, judeţul Alba;
- d-nei Ţârlea Ana –inspector Primaria Săsciori;

- Compartimentului financiar-contabil al Primăriei Săsciori
- Va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.
Săsciori la 21 iulie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA

CONTRASEMNEAZĂ
p. Secretarul general al comunei,
Maria-Monica Ilea

