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HOTĂRÂREA nr.8/2020
privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2020
Având în vedere:
− Referatul de aprobare nr.45040/2020 a primarului Municipiului Gheorgheni;
− Raportul de specialitate nr.45041/2020 al Direcţiei de asistenţă socială al
Municipiului Gheorgheni;
− Avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local Gheorgheni:
− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii –
aviz înregistrat cu nr. 37/C/2020,
− Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite – aviz înregistrat
cu nr. 50/C/2020,
Luând în considerare prevederile:
− art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. 3) lit. c), alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
− Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare;
− art.35 – art.40, art.44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
− Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr.268/2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
− art.6 din Norma metodologică privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile
asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobată prin H.G. nr.427/2001, cu
modificările ulterioare;
− Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) coroborat cu art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă pentru anul 2020 un număr de 37 posturi de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Gheorgheni, încadraţi cu
contract individual de muncă.
Art.2 – Sursa de finanţare este Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului
Gheorgheni aferent anului 2020.
Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul
Municipiului Gheorgheni, Direcţia de asistenţă socială şi Compartimentul resurse umane şi
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:
a) Prefectului Judeţul Harghita,
b) Primarului Municipiului Gheorgheni;
c) Direcţiei de asistenţă socială a Municipiului Gheorgheni,
d) Direcţiei economice şi Compartimentului resurse umane şi salarizare
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 23 ianuarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Dobrean Teodor-Constantin
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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