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PRIVIND  APROBAREA  NUMARULUI MEDIU LUNAR DE ASISTENTI PERSONALI  PENTRU PERSOANE CU 
HANDICAP GRAV IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI  SI A NUMARULUI DE INDEMNIZATII 

LUNARE CUVENITE PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV, 
ADULTILOR CU HANDICAP GRAV ORI REPREZENTANTILOR LEGALI AI ACESTORA PENTRU ANUL  2012 

 

  Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta extraordinara legal 
constituita la data de 08.02.2012; 

Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, in calitate de secretar al comunei Adamclisi   prin care propune 
stabilirea unui numar de 13 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a unui numar de trei 
indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor 
cu handicap grav  ori reprezentantilor legali ai acestora pentru anul 2012; 

-Prevederile   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 ; 

-Prevederile   art. 36, art. 37, art. 42 si art. 43 din Legea nr. 448 / 2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-- Prevederile  art. 45, art. 47 si art. 117, lit.(a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1  pentru  agricultura, activitati economico – 
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, gospodarie comunala prin care se propune admiterea proiectului de hotarare 
in forma in care a fost redactat si prezentat; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 



In baza dispozitiilor   art.  36, alin.(1),  alin.(2), lit. a)  si lit. d), alin. ( 6), lit. a), pct. 2  si art. 115, 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

HOTARASTE: 

ART. 1. Se aproba   la nivelul comunei comunei Adamclisi pentru anul 2012 un numar de 13  posturi de 
asistenti personali ai  persoanelor cu handicap grav  in subordinea Consiliului Local Adamclisi  si a unui 
numar de trei indemnizatii lunare  cuvenite parintilor  sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap 
grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora conform  anexei nr. 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2. Salarizarea asistentilor personali se face cu respectarea prevederilor art. 37 din Legea nr. 448 / 
2006 , iar plata  indemnizatiei lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali  ai copilului cu 
handicap grav, adultilor cu handivap grav ori reprezentailor legali ai acestora  in conformitate cu 
prevederile art. 43 din aceeasi lege. 

ART.3. Compartimentul de asistenta sociala va controla periodic activitatea asistentilor personali si va 
aviza  semestrial raportul de activitate intocmit de acestia. 

  ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei Adamclisi si 
doamna  Sarghi Cornelia, referent cu atributii de asistenta sociala  in cadrul Primariei comunei Adamclisi. 

ART.5 .Imputerniceste Primarul comunei Adamclisi in vederea incheierii contractelor individuale de 
munca pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Adamclisi, conform 
numarului anual aprobat. 

ART. 6. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare   Agentiei Judetene pentru Plati si 
Inspectie Sociala Constanta  si persoanelor interesate pentru ducerea ei la indpelinire, Institutiei 
Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii . 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _________ voturi impotriva 
si __________voturi abtineri , la sedinta fiind prezenti un numar de 9  consilieri din cei 11 consilieri in 
functie. 

 

NR. 4                                               PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT 

DATA 08.02.2012                                        CONSILIER                                                         SECRETAR 

                                                                  RASIT BEINUR                                                        SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul intocmit de catre doamna Sibel Serif in calitate de secretar al 
comunei Adamclisi prin care propune stabilirea unui numar ed 13 asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav si a unui numar ed trei 
indemnizatii lunare cuvenite parintilor  sau reprezentantilor legali ai 
copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor 
legali ai acestora pentru anul 2012; 

- Prevederile art. 6, alin. (2) din Normele Metodologice privind conditiile de 
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap grav, aprobate prin HG nr. 427 / 2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 36, art. 37, art. 42 si art. 43 din Legea nr. 448 / 2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 45, art. 47 si art. 117, lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
NUMARULUI MEDIU LUNAR DE ASISTENTI PERSOANLI PENTRU 
PERSOANE CU HANDICAP GRAV IN SUBORDINEA CONSILIULUI 
LOCAL ADAMCLISI SI A NUMARULUI  DE INDEMNIZATII 
LUNARE CUVENITE PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR 
LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV, ADULTILOR CU 
HANDICAP GRAV ORI REPREZENTANTILOR LEGALI AI 
ACESTORA PENTRU ANUL 2012. 

- In temeiul prevederilor  art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 
2 si  115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA NUMARULUI MEDIU LUNAR DE ASISTENTI 
PERSOANLI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV IN 
SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL ADAMCLISI SI A 
NUMARULUI  DE INDEMNIZATII LUNARE CUVENITE 
PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI COPILULUI CU 
HANDICAP GRAV, ADULTILOR CU HANDICAP GRAV ORI 
REPREZENTANTILOR LEGALI AI ACESTORA PENTRU ANUL 2012. 

 
 
 

 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 


