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PRorECTDEHorAnAnr
privind aprobarea numlrului de asisten{i personali, pentru anul2022

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, judeful Ialomita intrunit in gedinld ordinar[ din
data de 3l MARTIE 2022,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. ill t din /b,cJ .2022 al primarului
oraqului Cdzdneqti;

Examin6nd:
- raportul Compartimentului de asistenfa sociald gi consiliere pentru problemele

romilor nr. tt' 4 / din ,/ € , o z. 2022;
- avizul Comisiei pentru muncd qi protec{ie social6, inv5{6m6nt, activitafi social-

culturale, sport, sdndtate, familie qi protecfia copilului, respectarea drepturilor cetdfenilor nr.
din _.2022;
tn.*fo.-itut",
- prevederile art. 6 alin. (2) din anexa la Hotdr6rea Guvernului rtr.427l2OOI pentru

aprobarea Normelor metodologice privind condiliile de incadrare, drepturile gi obligaliile
asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificirile ulterioare;

- prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr.44812006 privind protec(ia gi promovarea
drepturi^lor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificarile gi compleierile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanta de urgenti a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l. Pentru anul2022,se aprobd un numdr de l0 (zece) posturi de asistenfi personali

ai persoanelor cu handicap grav, iar persoanele angajate pe aceste posturi sunt nominalizate
in anexa care face parte integranti din prezenta hotIr6re.

Art.2. Compartimentul Juridic Ai Resurse Umane gi Compartimentul Contabilitate,
Salarizare vor aduce la indeplinire prezenta hotirdre cdrora le va fi transmis prin grija
secretarului general al localitdlii.

Avtzat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta





JUDETUL IALOMIT$ -PIMARIA ORA$ULUI CAZANE$TI
Nr. 1821 din 16.03.2022

REFERATDE APROBARE
la proiectul de hotirire privind aprobarea numlrului

de asistenfi personali, pentru anul2022

Proiectul de ho6rnre supus dezbaterii in qedin(a Consiliului Local al oraqului

Cdzdnegti propune aprobarea num5rului de asistenfi personali, pentru anil 2022.

Proiectul de hotirAre se fundamenteazd pe art.6 alin.(2) din HotirArea

Guvemului nr.42712001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiliile

de incadrare, drepturile qi obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap,

cu modificdrile ulterioare, precum gi pe prevederile art.40 alin.( I ) din Legea

nr.44812006 privind protec{ia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare potrivit cirora anual, la

propunerea primarului, Consiliul local aprobi numdrul asisten(ilor personali.

AvAnd in vedere prevederile actelor normative sus-mentionate precum

faptul cd in prezent sunt angaj ali cu contracte de muncd, g asisten{i personali

persoanelor cu handicap grav iar un post de asistent personal este vacant, propun

menfionarea numdrului acestora precum qi adoptarea proiectului in forma qi

con{i nutul prezentate.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN
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