ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
Nr.61 din 24.11.2021
privind stabilirea numarului de asistenti personali care pot fi incadrati
in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2022
Avand in vedere prevederile:
- art.86, art.87 si art.88 din Legea nr.292/2011, Legea asistentei sociale, cu
modificarile si completarle ulterioare;
- art. 7, art. 35, art. 40 alin.(1) si art. 44 alin.(1) din Legea nr.448/2006, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.6 alin.(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Vazand:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care propune stabilirea
numarului asistentilor personali care pot fi incadrati in anul 2022 in cadrul Primariei Brazi;
--raportul de specialitate al secretarului general al comunei Brazi cu privire la
stabilirea numarului asistentilor personali care pot fi incadrati in anul 2022;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Brazi, judetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Numarul de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav, ale caror contracte individuale de munca se incheie cu primarul localitatii de domiciliu
sau de resedinta al persoanei cu handicap, care pot fi incadrati in cadrul Primariei Brazi,
judetul Prahova in anul 2022, se stabileste la 90.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata,
in conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.
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REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind stabilirea numarului de asistenti personali
care pot fi incadrati in cadrul Primariei Brazi, judetul Prahova in anul 2022
Consiliul local, in exercitarea atributiilor prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , asigura, potrivit competentei sale si
in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.
Potrivit prevederilor legale in vigoare, promovarea si respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi
are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in subsidiar, respectiv complementar,
autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului
legal al persoanei cu handicap. Autoritatile publice au obligatia sa asigure resursele financiare
necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si
neingradit la servicii.
Atat persoana adulta cu handicap grav, cat si copilul cu handicap grav au dreptul la un
asistent personal.
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.427 din 25 aprilie
2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare, contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primarul
localitatii de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, stabilita potrivit legii, al persoanei cu
handicap grav.
Potrivit art.6 alin 2 din acelasi act normativ, anual, la propunerea primarului, consiliul
local va aproba numarul asistentilor personali.
Pentru aceste motive, propun consiliului local ca numarul de posturi pentru asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav ale caror contracte individuale de munca se incheie
cu primarul comunei Brazi, in anul 2022, sa se stabileasca la 90.

PRIMAR,
Leonaş RADU

