ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Mihai, primarul comunei, înregistrată sub
nr. 7425 din 30.12.2016;
- Raportul de specialitate al Compartimentului asistenţa socială şi autoritate tutelară, înregistrat
sub nr
din
;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
înregistrat sub nr
din
;
în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin.(2) din H.G.R nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, modificata prin H.G.R nr. 463/2005;
în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin.
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă pentru anul 2017 un număr de 32 de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav.
Art.2. încadrarea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă se fac, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările si completările
ulterioare şi ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile
Legii nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei
Compartimentul asistenţă socială
Afişare publică.

Straja, 30.12.2016
Nr. 7426

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr. 7425 din 30.12.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
ia Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali
ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2017

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local contribuie la realizarea măsurilor de
asistenţă socială, potrivit legislaţiei în vigoare.
Persoanele cu handicap grav au dreptul la asistenţă şi îngrijire acordată de către un
asistent personal încadrat cu contract individual de muncă încheiat cu primăria localităţii de domiciliu sau
de reşedinţă, după caz, în condiţiile prevăzute de HGR nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, modificată prin HGR nr. 463/2005, şi a Codului Muncii.
Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează,
acordă îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare,
readaptare şi reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborate de comisiile de evaluare a
persoanelor cu handicap pentru adulţi, respectiv de comisiile pentru protecţia copilului.
Examinând numărul persoanelor cu handicap grav de pe raza comunei şi numărul
asistenţilor personali din anii precedenţi, propun consiliului local menţinerea numărului de posturi, şi
anume 32 şi în anul 2017.
Faţă de cele prezentate, supun dezbaterii Proiectul de hotărâre.

/o*'"
PRIMAR;
Juravle,

Straja, 30.12.2016
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