
AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL  

   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

             jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali 

 ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate 

persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, 

pentru anul 2022 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii decembrie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45609/6.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45610/6.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit.b) din Legea 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă numărul de 320 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor 

cu handicap grav şi numărul de 950 de indemnizaţii lunare acordate persoanelor 

cu handicap grav, pentru anul 2022. 

Art. 2 Sursele de finanţare sunt bugetul de stat și bugetul de venituri și 

cheltuieli al municipiului Târgoviste aferent anului 2022. 

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia 

Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  10 decembrie 2021 

Direcția de Asistență Socială X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 



Aprobat, 

                                                                                   PRIMAR, 

                                                                                   jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

REFERAT 

Privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav 

 

-  ,,Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele 

necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, 

potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile 

administrativ-teritoriale.’’, conform art. 40 alin. (1) din Legea 448/2006 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-   Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja şi salariza asistentul personal 

al persoanei cu handicap grav, de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care 

persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta, conform art. 44 lit. a 

si lit. b, din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Prin HCL nr. 289/24.12.2020  a fost aprobat pentru anul 2021, numarul posturilor asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav (320 posturi) si numarul de indemnizatii acordate 

persoanelor cu handicap grav (900 indemnizatii), ulterior, prin HCL nr. 198/30.06.2021, incepand 

cu iulie 2021 s-a majorat numarul indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, 

de la 900 la 950. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, evolutia cererilor privind angajarea unui asistent 

personal (ianuarie – noiembrie 2021) si a cererilor privind acordarea indemnizatiei lunare de 

handicap (iulie – noiembrie 2021), propunem: 

 Pentru anul 2022, mentinerea numarului  posturilor  asistentilor personali  la 320 si a 

numarului indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, la 950. 

 

 

Director executiv DAS, 

jr. Iordache Marcela 



                                                                                   Aprobat, 

                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                                     jr. Daniel Cristian Stan                                             
 

 

Raport de specialitate 

Privind aprobarea pentru anul 2022 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav si a indemnizatiilor acordate persoanelor cu handicap grav 

 
1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare: 

 - Directia de Asistenta Sociala Targoviste. 

2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului : 

 - jr. Iordache Marcela – Director executiv DAS. 

3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de hotarare: 

             - ,,Persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii 

sociopsihomedicale’’, ,,Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal’’, conform 

art. 35 alin. (1) si alin. (2) din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - ,,Parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau 

familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori 

reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent 

personal si primirea unei indemnizatii lunare’’, conform art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - ,,Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor 

personali’’, conform art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind conditiile de incadrare, 

drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin HG nr. 

427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

     4.    Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive): 

- Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele 

necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului 

personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de 

unitățile administrativ-teritoriale, conform art. 40 alin. (1) din Legea 448/2006 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura şi garanta plata 

indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a 

optat pentru aceasta, conform art. 44 lit. b din Legea 448/2006 republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

5.   Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare: 

             - Art. 35 alin. (1), alin. (2), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) si art. 44 lit.b din Legea 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

             - Art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si 

obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin HG nr. 427/2001; 



- HCL nr. 289/24.12.2020 prin care a fost aprobat pentru anul 2021, numarul posturilor 

asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav (320 posturi ) si numarul de indemnizatii 

acordate persoanelor cu handicap grav (900 indemnizatii); 

              -  HCL nr. 198/30.06.2021 prin care, incepand cu iulie 2021, s-a majorat numarul 

indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, de la 900 la 950; 

             -   Situatia privind evolutia cererilor de acordare a indemnizatiei lunare de 

handicap/numarului  indemnizatiilor lunare platite/ cererilor de angajare a unui asistent personal 

si a numarului asistentilor personali angajati - anul 2021 (Anexa nr. 1). 

      6.   Baza legala a proiectului de hotarare: 

             - Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  -  HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normele metodologice privind conditiile de 

incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

  -  HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

modificarile si completarile ulterioare. 

      7.   Propunerea compartimentului de specialitate:  

            -  Se propune pentru anul 2022 mentinerea numarului  posturilor  asistentilor personali  la 

320 si a numarului indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav, la 950. 

     8.   Efectele tehnice,juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de 

hotarare : 

            -  Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in 

bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi 

cuvenite asistentului personal, precum si obligatia de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei 

lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru 

aceasta; 

9.  Sursele de finantare ale proiectului de hotarare: 

             -  Buget local 

             -  Buget de stat – TVA. 

 

                     Viceprimar,                                                             Director executiv DAS, 

                prof. Monica Ilie                                                             jr. Iordache Marcela 

 

               Director economic,                                                  Sef Serviciu Resurse Umane,  

         ec. Marin Silviana  Ecaterina                                                   jr. Zepesi Teodora  

 

                                                                                              Sef Serviciu Economico-Financiar     

                                                                                                    ec. Badea Ionela 

                                                                                                                                           

Biroul juridic,                                                                 Sef serviciu 

jr. Epurescu Elena                                                                   jr. Ene Cristian                                                                                                         

 


