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H O T Ă R Â R E 
- privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali 

pentru anul 2014 
 
 
 Văzând referatul înregistrat sub nr. 160/17.01.2014, prin care primarul 
comunei Tinosu propune aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2014, precum şi raportul de 
specialitate înregistrat sub nr. 285/23.01.2014, întocmit  de compartimentul de 
resort; 
 Ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
României nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile 
de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
  
 
 
 Articol unic. Se aprobă pentru anul 2014 un număr maxim de 15 posturi de  
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. 
 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
       GUŞE PAUL-NICULAE       
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                         SECRETAR 
                                                                                 COSTACHE MIRELA 
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AVIZ 

- asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi de 

asistenţi personali pentru anul 2014 

 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 

proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi 

personali pentru anul 2014, am constatat următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 6 alin. din Hotărârea Guvernului României 

nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare anual, la propunerea primarului, consiliul 

local va aproba numărul asistenţilor personali. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.117 lit. a) din 

Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 

 

 

SECRETAR, 

Costache Mirela 

 
 



 
 

 
REFERAT 

 

 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 

analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

numărului maxim al asistenţilor personali pentru anul 2014”. 

În baza Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale şi a Hotărârii 

Guvernului României nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap vă prezint următoarele: 

- potrivit art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 

anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor 

personali; 

- prin Hotărârea nr. 6/28.01.2013 Consiliul Local a aprobat, aferent anului 

2013, un număr maxim de 15 posturi de asistenți personali; 

- la sfârşitul anului 2013 din totalul celor 15 posturi de asistenți personali, au 

fost ocupate 12 posturi; 

- raportat la costurile pe care localitatea le poate bugeta în domeniul 

Asistență şi protecție socială şi având în vedere dinamica pe care acest sector de 

activitate o are, pentru anul 2014 propun menținerea numărului maxim de 15 

posturi de asistenți personali, angajați ai persoanelor cu handicap. 

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat!  

 

                   PRIMAR, 

                                                                Andrei Iulian-Gabriel 
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