
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap  

pentru anul 2017 

 

 

Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Frătăuţii Noi nr.75 din 04.01.2017; 

- raportul compartimentului asistenta socială nr.74 din 04.01.2017; 

- raportul comisiei de specialitate nr.1672 din 27.02.2017;  

- prevederile capitolului III, sectiunea a 2-a a Legii 448/2006, privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile 

ulterioare  ; 

- prevederile art 6. alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 427 din 25 aprilie 2001, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, modificata prin HG Nr. 463 din 19 mai 

2005; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit. „d”, alin.(6) lit.a, pct.2 şi ale art. 45 alin (1) si alin.(6)  din 

Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,     

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. In anul 2017 se vor incadra un numar maxim de 50 asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap , in conditiile prevazute de Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap si Hotararea Guvernului Nr. 427/2001, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap  .  

Art.2. Primarul comunei si compartimentul autoritate tutelară şi protecţie socială vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

 

                       Mihai MOISUC 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

 

 

Oltea-Rodica MOISUC 
 

Frătăuţii Noi, 27.02.2017 

Nr.4 



 

PROIECT 

 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap  

pentru anul 2017 

 

 

Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Frătăuţii Noi nr.75 din 04.01.2017; 

- raportul compartimentului asistenta socială nr.74 din 04.01.2017; 

- raportul comisiei de specialitate nr.____ din 27.02.2017;  

- prevederile capitolului III, sectiunea a 2-a a Legii 448/2006, privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile 

ulterioare  ; 

- prevederile art 6. alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 427 din 25 aprilie 2001, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, modificata prin HG Nr. 463 din 19 mai 

2005; 

În temeiul art.36 alin. (2) lit. „d”, alin.(6) lit.a, pct.2 şi ale art. 45 alin (1) si alin.(6)  din 

Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,     

  

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. In anul 2017 se vor incadra un numar maxim de 50 asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap , in conditiile prevazute de Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap si Hotararea Guvernului Nr. 427/2001, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 

personal al persoanei cu handicap  .  

Art.2. Primarul comunei si compartimentul autoritate tutelară şi protecţie socială vor duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 
 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

 

 

Gheorghe ŞTREANGĂ 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR AL COMUNEI, 

 

 

Oltea-Rodica MOISUC 
 

 

 

Frătăuţii Noi, 04.01.2017 

Nr. 73 

 



 

 

 

 

 

R O M A N I A 

Judeţul Suceava 

Frătăuţii Noi 

Primar 

Nr.  75 din  04.01.2017 

 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

 

la proiectul de hotărîre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2017 

 

                    In conformitate cu legislaţia în vigoare , Consiliul local contribuie la 

realizarea măsurilor de asistenţă şi protecţie socială. 

                    Activitatea de asistenţă şi protecţie socială cuprinde totalitatea acţiunilor 

şi măsurilor economico-sociale iniţiate pentru a garanta membrilor societăţii apărarea 

de fenomene şi acţiuni al căror efect se răsfringe nefavorabil asupra situaţiei lor. 

                    Persoanele cu handicap au dreptul la îngrijire acordată de catre un 

asistent personal încadrat cu contract de muncă care se încheie cu primarul localităţii 

de domiciliul, sau după caz , de resedinţă în condiţiille prevăzute de Legea 

nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

                   Asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care 

supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, 

pe baza programului individual de recuperare, readaptare şi reintegrare socială a 

persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expretiză medicală a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi, respectiv de Comisia pentru protecţia copilului. 

                  Anual, la propunerea primarului, Consiliul local aprobă numărul 

asistenţilor personali. 

                 Examinand numărul persoanelor cu handicap de pe raza comunei şi 

numărul asistenţilor personali din anii precedenţi, propunem Consiliului local 

aprobarea încadrării în anul 2017 a unui număr de  50 asistenţi personali. 

                 Avand în vedere cele expuse, propun Consiliului local adoptarea 

proiectului de hotărîre în forma prezentată. 

 

 

Primar, 

 

 

Gheorghe ŞTREANGĂ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

R O M A N I A 

Judeţul Suceava 

Frătăuţii Noi 

Primăria 

Nr.  74  din   04.01.2017 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

la proiectul de hotărîre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2017 

 
                      O categorie de persoane care necesită protecţie specială şi care face obiectul 

activităţii compartimentului de asistenţă socială din cadrul primăriei este cea a persoanelor cu 

handicap. 

                      Documentul care atestă încadrarea acestora în grad de invaliditate este certificatul 

medical eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap – adulţi, precum şi cel eliberat 

de Comisia pentru protecţia copilului, ambele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Suceava. 

                      Bolnavii încadraţi în grad accentuat de invaliditate (echivalentul gradului II) 

beneficiază de un ajutor banesc social lunar pentru perioada de valabilitate a certificatului. 

                     Cei cu deficienţă funcţională gravă (gradul I ), pe langă ajutorul banesc susmentionat, 

pot beneficia de îngrijire acordată de catre un asistent personal încadrat cu contract de muncă în 

sensul Codului Muncii, încheiat cu primarul localităţii de domiciliul sau după caz de resedinţă, în 

condiţiile prevăzute de Legea 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. 

                     Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acordă 

ingrijire şi asistenţă copilului sau adultului cu handicap grav pe baza programului individual de 

readaptare şi reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de Comisiile de expretiză 

medicală . 

                     De asemenea, asistentul personal are obligatia de a urmări valabilitatea certificatului 

medical în vederea revizuirii acestuia, astfel încît bolnavului să nu-i înceteze drepturile prevăzute de 

lege. 

                    Anual, la propunerea primarului, Consiliul local aprobă numărul asistenţilor personali. 

                    Avand in vedere numărul persoanelor cu handicap de pe raza comunei şi numărul 

asistenţilor personali din anii precedenţi, propunem Consiliului local aprobarea încadrării în anul 

2017  a unui număr de 50  asistenţi personali. 

                 Avand în vedere cele expuse, propunem Consiliului local, adoptarea proiectului de 

hotărîre în forma prezentată. 

 

Inspector cu probleme de asistenţă socială, 

 

Andrișan Veronica-Casandra 
 


