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privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Săveni, județul Ialomița, analizând:
Raportul  de  specialitate  al  compartimentului  de  resort  înregistrat  sub  nr.  3913  din

25.08.2021;
Referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de hotărâre nr. 61 din data de

24.08.2021 înregistrat sub nr. 4001 din 30.08.2021;
Avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  Local  Săveni:   Nr.1 -

Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  protecția
mediului și turism,  Nr. 2 – Activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, Nr.
3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

În conformitate cu prevederile:
Art. 42, alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
Art.  6  alin.  (2)  din  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  427⁄2001  pentru  aprobarea

Normelor  metodologice  privind  condiţiile  de  încadrare,  drepturile  şi  obligaţiile  asistentului
personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea  nr.  273/  2006  privind  finanţele  publice  locale  –  modificată  şi  completată;
            Legea nr. 448/ 2006 republicată – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
H.G. nr. 4/ 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Legea nr. 195/ 2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 129  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ

nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:

      HOTĂRÂRE:
Art. 1. Pentru anul  2021,  se propune aprobă un  număr de 25 de  posturi pentru asistenţii

personali  ai  persoanelor  cu  handicap  de  pe  raza  comunei  Săveni,  județul  Ialomița.     
           Art. 2. Hotărârea Consiliului local poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de
contencios administrativă competentă,  în condițiile Legii  nr. 554/2004 – legea contenciosului
administrativ, modificată și completată.
            Art. 3.  De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de  hotărâre, răspunde
primarul comunei Săveni, în calitate de ordonator principal de credite.

Art.  4.- Prezenta   hotărâre,  adoptată  cu respectarea  art.  136 din OUG nr.  57/2019, se
comunică  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii,
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Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate
din cadrul Primăriei  comunei,  se aduce la cunoștință  publică prin afișare pe site-ul instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu
L.S._________________________

Contrasemnează,  
      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 31.08.2021
Nr. 73.  
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