
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea numărului de asistenţi personali al persoanelor cu handicap 

pentru anul 2022 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 21 februarie 
2022; 
 

Văzând: Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 467/2022 și Raportul 
compartimentului de specialitate nr. 468/2022; 

Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism și al Comisiei de muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport  
întocmite în acest sens; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 6 alin. (2) al Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 

obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobată prin H.G. nr. 427/2001, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Capitolul III, Secţiunea 2 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 
268/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. ___/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2022; 
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Proces verbal de afișare nr. 471/2022; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (3) lit. ”c”, alin. (7) lit. ”b”, art. 139 alin. 

(1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 
 
 



H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art.1. (1) Pentru anul 2022 se aprobă numărul de 15 de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap care au domiciliul/reşedinţa în comuna Suseni, anagajați cu contract 
individual de muncă, în condițiile legii. 

(2) Pentru anul 2022 se aprobă un număr de 55 indemnizații lunare, acordate 
persoanelor cu handicap grav care au domiciliul/reședința în comuna Suseni sau 
reprezentanților legali ai acestora. 
 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, 
contabila şi persoana responsabilă cu resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Suseni. 
 Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor interesate şi o va afişa public. 
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din 21 februarie 2022  
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