
   

CONSILIUL LOCAL AL    MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

    
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a 
numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 
handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia 
celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2016 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 
2016, 

Văzând raportul nr. 204/11.01.2016 al Serviciului Administraţie Locală,Autoritate Tutelară şi 
Asistenţă Socială din cadrul  Primăriei   Municipiului Marghita, referatul  de aprobare al Primarului 
Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 203 din 11.01.2016, raportul de avizare al comisiei de 
specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile și obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.427/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 36, 37, 42 şi 43 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

În baza art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. „a” şi „d” , alin.(6), lit.a. pct.2 şi în temeiul art. 45, alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001,  

 
HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă ,la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2016,  un număr de 50 de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi  un număr de 130 indemnizaţii lunare cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav. 

Art.2 . Salarizarea asistenţilor personali se face cu respectarea prevederilor art.37 din Legea 
448/2006, iar plata indemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 
handicap grav, adulţilor cu handicap grav, ori reprezentanţilor legali ai acestora în conformitate cu 
prevederile art. 43 din aceeaşi lege. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului Municipiului Marghita;Instituţiei 
Prefectului judeţului Bihor;Serviciului Administraţie Locală, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială; 
Biroului contabilitate; Compartimentului resurse umane; la dosar. 
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Marghita, 
 Nr. 7 din 26.01.2016 
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru  din 16 prezenți  

 


