
HOTARÂRE 

Privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor 

individuale de muncă ale acestora în anul 2020 

  

 În conformitate cu prevederile: 

a) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) HGR nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

c) art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 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; 

d) Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei Todireni din care 

reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea 

numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale de muncă 

ale acestora; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1 Aprobă pentru anul 2020 un număr de 6 posturi pentru asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav. 

 Art.2 Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu 

handicap se încheie cu primarul comunei Todireni. 

 Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul de asistenţă socială și  Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, 

impozite și taxe locale. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ 

în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni și 

prefectului judeţului Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii. 
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