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Hotărârea nr.2/31.01.2022 

Privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

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

handicap, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
         - H.G nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de
încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
         - H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav;
         - Art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

     Luând act de:

            - Referatul de aprobare al Primarului Orasului Ticleni, în calitatea sa de inițiator;
            -  Raportul  compartimentului  de resort  din cadrul  aparatului  de specialitate al
Primarului Orasului Ticleni; 
           -   Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni;
           -   Proiectul de hotărâre;

   În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al orașului Țicleni 

HOTĂRĂȘTE:

       Art. 1 – Se aprobă, pentru anul 2022 , un număr de:



a)  35 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav, în  compartimentul
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Țicleni;
b)  45 indemnizaţii  cuvenite  părinţilor  sau reprezentanţilor  legali  ai  copilului  cu handicap
grav, adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

           
  Art. 2 -  Primarul orașului Țicleni și  aparatul  de specialitate al acestuia vor duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    Art.  3 -  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Institiției  Prefectului  Județului  Gorj,
Primarului Orasului Țicleni, compartimentelor de  resort din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Orașului Țicleni, se afișează la avizierul instituției în spațiul accesibil publicului,
precum și pe pagina de internet www.primarieticleni.ro . 

Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 31.01.2022, cu 13 voturi pentru,  0  voturi 
împotrivă, 0 abțineri , prezenți fiind 13  din totalul de 13 consilieri locali in funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DĂNESCU GHEORGHE



 

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL

ORAȘULUI ȚICLENI

Tuță Adina Elena
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