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    H O T Ă R Â R E A nr.94/2022  
privind stabilirea numărului de posturi  

pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 
la nivelul comunei Ciumani 

 
 

           Consiliul Local Ciumani, 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.94/2022 prezentat de Primarul 

comunei Ciumani cu privire la stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Ciumani, 
          - raportul despecialitate nr.94/2022 a compartimentului de asistență socială a 
Primăriei comunei Ciumani, 
           - avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru activități social-
culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia 
copilului nr.94/2022, 
           - faptul că la nivelul comunei Ciumani numărul de posturi pentru asistenții personali 
ai persoanelor cu handicap grav, până în prezent, a fost stabilită împreună cu numărul de 
posturi din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani. Acum este necesar și 
oportun stabilirea separată a acestor posturi. 
           - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.4/2022 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022, și estimările 
pentru anii 2023-2025 prin care este și vor fi asigurate fondurile pentru plata salariilor 
asistenților personali, 
        Luând în considerare prevederile: 
- art.35-37, art.40, art.42 și art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, 

- art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap , 

        În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1), art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și 
completat ulterior, 
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 

 
Art.1. (1)Se aprobă la nivelul comunei Ciumani , pentru anul 2023, un număr de 32 

posturi de asistent personal ai persoanelor cu handicap grav. 



(2) În situația în care angajatorul, nu va putea asigura angajarea unui asistent 
personal lângă persoana cu handicap grav, se va acorda indemnizația lunară prevăzută la 
art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006, indiferent de opțiunea exprimată potrivit prevederilor 
alin.(1) și alin.(4) a aceluiași articol din lege. 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ciumani.  
 
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al  comunei, se comunică 

Primarului comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la 
cunoștință publică. 
 
 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează pentru legalitate 

        Péter László Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 20 decembrie 2022 
cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13  voturi 
pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 


