
              ROMÂNIA 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea unui numar de 45 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav  

pentru anul 2023 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

-   referatul de aprobare al  primarului comunei Petresti, in calitatea sa de initiator, cu privire la 

aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 

-    referatul de specialitate  intocmit de compartiment asistenta sociala  

-   Avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti 

-  prevederile art.5(1) si art.6(2) din H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -  prevederile legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile art. 129, alin.(2), lit.a) si art. 139, alin. (3), lit a)  din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art art. 196 alin.(1), lit a)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare 

; 

PROPUNE: 

 

 ART. 1 Se aproba, la nivelul comunei Petresti, pentru anul 2023 un numar de 45 asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap. 

 ART. 2 Compartimentul asistenta sociala va intocmi dosarele pentru asistentii personali 

ce urmeaza a fi angajati in anul 2023, in limita aprobata  la art. 1. 

          ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  

compartimentul asistenta sociala si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

ART. 4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

ART. 5 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării. 

INITIATOR, 

Primar,  Ing. Andei Lucian Daniel 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE, 

                                                                                                 Secretar general, 

                                                                                               Zamfirescu Mihaela 


