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Proiect de  hotărâre nr._________2020 
privind suplimentarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la 

nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020 
  

Văzând referatul  de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 1972 din 
11.03.2020, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

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; HCL 
nr.13/30.01.2020 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 
şi 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 2020, 

In baza art. 129 , alin. (2),  lit.d) și alin. (7), lit b) din OUG  57/2019- Codul administrativ,   
            Primarul Municipiului Marghita, propune următorul  
 
 
 

Proiect de hotărâre: 
 

 
 

Art. 1. Se aprobă suplimentarea cu un număr de 10 posturi de asistenți personali a numărului 
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 
2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020.  

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 sub formă de 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. 
 

	 	 Vizat Legalitate  
                                                                                                                                       SecretarU.A.T.
 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan- Ladislau 
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Serviciul administrație publică locală, asistență socială 
Nr.1973/11.03.2020 
 

R APORTUL DE SPECIALITATE  
privind suplimentarea  numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la 

nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020 
 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.427/2001, cu modificările si completările ulterioare, art.6 alin(2) "Anual, la 
propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor personali”. 
 În temeiul art.35 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, ”Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării 
sociopsihomedicale, la un asistent personal”.  Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în 
funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte condiţiile art.36 din aceeaşi lege. 
 Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare 
în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, după caz în conformitate cu prevederile art.43 din Legea 448/2006.  
Conform art.44 din Legea 448/2006, autorităţile administraţiei publice locale   au obligaţia: 
    a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei 
legi; 
    b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav 
sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. 

Având în vedere că prin HCL nr.13/30.01.2020 au fost aprobate un număr de 35 de  asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav, număr care s-a dovedit a fi insuficient față de solicitări , 
propun suplimentarea cu un număr de 10 posturi de asistenți personali a numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, 
aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020.  

Salarizarea asistenţilor personali se va 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. 

 
ŞEF SERVICIU 

    Ciupe Elena 
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PRIMAR  
Nr. 1972 din 11 .03.2020 
 
 

R EFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind privind suplimentarea  numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat 

prin HCL nr.13/30.01.2020 
 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind condiţiile de 
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.427/2001, cu modificările si completările ulterioare, art.6 alin(2) "Anual, la 
propunerea primarului, consiliul local va aproba numarul asistentilor personali”. 
 În temeiul art.35 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, ”Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării 
sociopsihomedicale, la un asistent personal”.  Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în 
funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte condiţiile art.36 din aceeaşi lege. 
 Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare 
în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, după caz în conformitate cu prevederile art.43 din Legea 448/2006.  
Conform art.44 din Legea 448/2006, autorităţile administraţiei publice locale   au obligaţia: 
    a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei 
legi; 
    b) de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav 
sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. 

Față de cele de mai sus , având în vedere că prin HCL nr.13/30.01.2020 au fost aprobate un 
număr de 35 de  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, număr care s-a dovedit a fi 
insuficient față de solicitări ,vă rog să analizați  pproiectul privind suplimentarea cu un număr de 10 
posturi de asistenți personali a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la 
nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020.  
 

Primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau 

 


