
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
  P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de asistenti personali  
ai persoanelor cu handicap grav   

 
Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al domnului viceprimar  Ilie Constantin, care îndeplineste atribuţiile 
conferite de lege primarului , conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ  , înregistrată la nr. 8/10.02.2020; 
- raportul  secretarului  general al  comunei înregistrat la nr. 9/10.02.2020; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul Buzau ; 
In conformitate cu : 
- prevederile  art. 1, art.7 ,art.35 ,  art.40 , art.42 alin (4) , art.43 alin (1) si art.44 alin (1) lit.”a” 
din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;  
- prevederile  art.1 , art.6 alin (2) din Hotararea de Guvern nr.427/2001 , pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind conditiile de încadrare , drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap ; 
- prevederile art.86,art.87 şi art.88 din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială ,  cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii , cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.35 si art.36 din Hotararea de Guvern nr.268/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificarile şi completările ulterioare ; 

In temeiul art. 129, alin. (2) lit.a) şi lit.d) , alin (7) lit.b), art.139 alin (1) coroborat cu 
art.5 lit.ee),  art.196 alin (1) şi art.198 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă pentru anul 2020 , numărul de 30 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap , încadraţi cu contract individual de muncă şi numărul de 30 de indemnizaţii lunare 
acordate persoanelor cu handicap grav sau reprezentenţilor legali ai persoanelor cu handicap 
grav . 

Art.2 Secretarul general al comunei prin aparatul de specialitate , Compartimentul de 
asistenţă socială şi autoritate tutelară  si biroul buget contabilitate, impozite şi taxe locale , 
achiziţii publice , resurse umane şi salarizare , va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art.3 Sursa de finanţare este bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , 
judeţul Buzău , pe anul 2020.  

Art.4 Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

         
            
                   Pt. Primar                                                                           Avizează 
                Viceprimar ,                                                         Secretar General al Comunei, 
                  Ilie Constantin                                                               Viorica Raimonda Iancu   
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