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PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea numurului cle asistenti personali care potJi incadrati
in cqdrur primqriei Braxi, judetur prahova in anur 2020
Yazand referatul de aprobare al domnului primar si raportul de
specialitate, al
compartimentului de
prin care propune stabilirea numarului aiistentilor personali care
1es9rt
pot fi incadrati in anul202O in cadrul primariei Brazi;
In conformitate cu prevederile art. 86, art.87 si art.88 din Legea nr.29212011. Legea
asistentei soeiale, cu modificarile si completarle ulterioare. prevederiL
art" 7,art. 35, art. 40
alin'(l) si art' 44 alin'(l) din Legea nr"q4snoo6, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si prevederile Hotararii Guvernului ni.zeazool penrru aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.44812006 privind protectia
si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si complelarile ulterioare;
In baza prevederilor art.6 ahn 2 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.42'lll00l
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiliile de incaclrare,
drepturile qi
obliga{iile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si
completarile
ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizarc ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului
Local Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art" 129 alin.(l), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. b), arr. 139 alin.(3) lit.c)
si am"
196 alin-(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului ni.sltzOlg
privind Codul administrariv.
Consiliul locul al comunei Braxi, judetul Prahova oclopta prezenta hotarare:

Art" I Numarul de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu hanclicap
gruv ale caror contracte individuale de munca se inchiie cu primarul localitatii
de dorniciliu
sau de resedinta al persoanei cu handicap, cure pot
incodruti in cqdrul primariei Brazi,
li
judetul Prahova in anul 2020, se stabileste ta 50.

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
aparatulr_ri de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor
si autoritatilor interesate
de secretarul unitatii administrativ-teritoriale"
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REFERAT

de aprobare a Proiectului cle hotarare privind stabilirea
numarttltti de usistenti persgnali
care potJi incadrati in cadrul Primoriei Brazi, judetul Prahova
in anul 2020

Potrivit prevederilor

legale in vigoare, promovarea si respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap revin, in principal, iutoritatilor
administratiei p"tri.. locale unde isi
are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, in
subsidiar, respecti, complementar,
autoritatilor administratiei publice centrale, socieiatii civile
si familiei sau reprezentantului
legal al persoanei cu handicap. Autoritatile publice au obligatia
sa asigure resursele financiare
specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit
si
::::::::,:t,ii]i:::"ri
nelngraolt la servrcll"
Atat persoana adulta cu handicap grav, cat si copilul cu handicap grav
au dreptul la un
asistent personal.
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului 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
asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav ale caror contracte
individuale de munca se incheie cu primarul
comunei Brazi, pentru anul2020, sa se stabileasca la g0.
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