
         

   
                HOTĂRÂREA nr.9 

              din data de 31 ianuarie 2018 
 

- privind stabilirea numărului de posturi de asistenţi personali corespunzător anului 2018 
 
             Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,  
 

Analizând referatul nr.132 din data de 22.01.2018 al Serviciului Public de Asistenţă 
Socială, prin care se propune stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2018 , 

Tinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 
 În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), ale art.6 alin.(2) din H.G.427 /2001, ale 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale 
Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi completarea 
unor acte normative și O.U.G.nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 
modificarea și completarea  unor acte normative și  prorogarea unor termene, 
           În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)  
din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 /2001 actualizată, modificată și completată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. – Se aprobă un necesar estimat de 150 posturi de asistenţi personali  care să 

asigure îngrijirea şi supravegherea persoanelor cu handicap grav în anul 2018. 
Art.2. – Finanțarea drepturilor asistenților personali angajați se asigură în proporție de 

până la 90% integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 
 Art.3. – Se revocă prevederile H.C.L.26 /28.02.2017. 

Art.4.–Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Făgăraş, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Compartimentul 
Resurse Umane al Primăriei Făgăraş. 

 
 

 
                      

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ, 
ȘUTEU MARILENA-DORINA               Secretarul municipiului, 
                  LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru. 
Consilieri în funcție-19 
Consilieri prezenți-18 
 
Prezenta hotărâre se comunică: 
-1 ex. Dosarul de sedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar 
-1 ex. Serviciul Public de Asistenţă Socială 
-1 ex. Compartimentul Resurse Umane 
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 
-1 ex. Afişare. 
 
 
Cod: F-50 
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