
ROMANIA         
JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV  
 
 
 

H O T A R A R E  
Privind aprobarea numarului maxim al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ce vor 

fi incadrati la nivelul Primariei Ostrov pentru anul 2013  
 
 

Consiliul Local Ostrov intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2013  
Avand in vedere : 

- Raportul compartimentului de asistenta sociala  
- Raportul compartimentului buget finante contabilitate  
- Avizul comisiei de specialitate  

In conformitate cu prevederile Legii 448/2006  republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; legii 273/2006 a finantelor publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare  
Tinand cont de prevederile art. 6, alin.2 din HG nr.427/2001 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind conditiile de incadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap  
In temeiul art.36 alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct. 2 si art.45 din Legea administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T A R A S T E :  
 
 

Art.1 Pentru anul 2013 se aproba un numar maxim de 10 asistenti personali, angajati la 
nivelul Primariei Ostrov, pentru ingrijirea persoanelor cu handicap grav si accentuat. 
Art.2 În situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă 
indemnizaţia prevăzută la art.42 alin. (4) din  Legea 448/2006  republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
Art.3 Indemnizaţia lunară prevăzută la art.2  este în cuantum egal cu salariul net al asistentului 
social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele 
decât cele cu paturi.  
Art.4 Prezenta hotarare va fi inaintata de catre secretarul comunei , primarului, 
compartimentului buget finante contabilitate , Institutiei Prefectului – Judetul Constanta . 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14  voturi, din totalul de 14 consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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