ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDA

Nr. 57/05.05.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului asistenților personali pe anul 2020

Întrunit în şedinţa _____ din ___________,

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 56/05.05.2020,
având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția
României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 33 alin. 1, art. 37-42 din
Legea nr. 448/privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 5 alin. 3,
art. 6 alin. 2 din Normele metodologice din 25 aprilie 2001 privind condiţiile de încadrare,
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin HG nr.
427/2001, Ordinul MSF nr. 794 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea modalităţii de plată a
indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum
şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal,
în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Leorda adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă pentru anul 2020 un număr de 16 asistenți personali pentru persoanele
adulte cu handicap grav și copiii cu handicap grav de pe raza comunei Leorda.
Art. 2 Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie pe durată
determinată, în funcţie de valabilitatea certificatului de persoană cu handicap, dar nu mai mult de
un an, cu posibilitatea prelungirii. În cazul în care certificatul de persoană cu handicap are
valabilitate permanentă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică și se va comunica Instituției
Prefectului - Județul Botoșani și primarului comunei Leorda.
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