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HOTĂRÂREA NR. 5 

Din 19 Ianuarie 2016 

 

Privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap  pentru 

anul 2016  

 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 19 ianuarie 

2016, 

 Având în vedere Referatul întocmit de Serviciul Public de Asistenţa Socială, înregistrat sub 

nr.211/2016, Referatul de aprobare al primarului oraşului Ungheni, înregistrat sub nr.212/2016,  

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul financiar contabilitate, înregistrat sub nr.213/2016; 

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

Ţinând cont de prevederile: 

- Art.86, 87 şi 88 din Legea nr.292/2011- Legea asistenţei sociale,  

          - Art. 40 şi art 44  din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - Art.6 alin.(1) şi alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „a” și „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (6) lit.”a” pct.2, 

art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 



Art.1. (1) Pentru anul 2016 se aprobă un număr de 20 posturi de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap.  

 (2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru 

angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local.  

         Art.2  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar-contabil, 

- Serviciului Public de Asistență Socială, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 19 ianuarie 2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

        FECHETE IOAN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

 

  ________________________                                  ________________________ 

 


