
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea suplimentării numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru anul 2020 
 

Consiliul Local al Oraşului Amara, Judeţul Ialomiţa 
Având în vedere: 

-referat de aprobare nr.17 din 05.02.2020 al Primarului Oraşului Amara; 
-raportul nr. 18 din 05.02.2020 al Direcţiei de asistenţă sociala din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Amara; 
-raportul de avizare nr. 15 din 127.02.2020, al Comisiei juridice și de disciplină, muncă și 
protecție socială; 
-raportul de avizare nr. 32 din 17.02.2020, al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, 
învăţământ, sport, sănătate, şi familie 
 Examinând: 
-prevederile art. 35, 42 alin. (4) şi art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
apicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
-prevederile art. 5 alin. (1), 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, modificata pri Hotărârea de Guvern nr. 463/2005. 
-prevederile art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin. (7) lit. b) din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă suplimentarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 
pe anul 2020, de la 20 la 25, începând cu data de 01.01.2020.  
Art.2 Salarizarea asistenţilor personali se face cu respectarea dispoziţiilor art. 37 din Legea 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Art.3 Prin grija secretarului Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre aducere la 
îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Direcţiei de asistenţă sociala din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Amara, urmând a fi publicată pe site-ul şi la avizierul 
Primăriei Oraşului Amara.  
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                      Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
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Ex.3 
 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC 

AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro  
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 

Nr. 11 din 20 februarie 2020 

  

 


