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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal  

pentru persoanele cu handicap GRAV 

 

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1361 din 18.02.2021; 

-Raportul de specialitate nr. 1366 din 18.02.2021; 

-Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherăești; 

-prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 86 – 88 din Legea nr. 292/2011, legea asistenței sociale; 

-art. 40 și art. 44, lit. a, din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 6, alin. 2 din Hotărârea Guvernului  nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă un număr de 45 posturi asistenți personali pentru persoanele cu handicap 

grav.  

Art.2. În cazul în care numărul cererilor de angajare în funcția de asistent personal pentru 

persoanele cu handicap grav, depășește numărul posturilor aprobate, acestea vor fi supuse 

analizei și aprobării Consiliului Local Gherăești.  

Art.3.Primarul Comunei Gherăeşti, Biroul Financiar Contabil, și Compartimentul de 

Asistență Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, 

instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

Nr. 17                                                                                                                 Contrasemnează 

Din 26 februarie 2021                                                                                                                       Secretar general 

                       Marcela PĂLĂNCEANU 
 

 
Adoptată în şedinţa din 26 februarie 2021 cu un număr de 15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 



 

 

 

 

 

 

 


