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Din data d e .................

Referitor Ia: aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav Ia nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Analizând Referatul de specialitate nr......din data d e ................ al Direcţiei de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, prin care se propune 
aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav;

Având în vedere prevederile din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Văzând prevederile art.6 alin.2 din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.86-88 din Legea nr.292/2011 privind asistenţa 
socială;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(7), lit.(b), art.139, alin.(l), art.196, alin.(l), 
lit.(a), art.197, art.198, art.243 alin.(l) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

ART.l. (1) Se aprobă un număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul 
Compartimentului Protecţiei persoanelor cu handicap -  Direcţia de Asistenţă Socială;
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(2) In cazul înregistrării unui număr mai mare de solicitări din partea 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu 
handicap grav sau reprezentantului său legal pentru angajarea unui asistent personal peste 
numărul aprobat prin prezenta hotărâre, majorarea numărului de posturi va fi analizată şi 
aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraş printr-o nouă hotărâre.

ART.2. Salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se va face 
în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data încheierii contractelor individuale 
de muncă.

ART.3. Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, Direcţia Administraţie 
Publică Locală Juridic Contencios, Direcţia Economică si Direcţia de Asistentă Socială

? 9 9 9 9

se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului -  Judeţul Braşov, 
Primarului Municipiului Făgăraş, Direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş 
Serviciului Management Resurse Umane, Arhive.

INIŢIATOR, 

P R I M A R ,  

Gheorghe Sucaciu V I Z A T

PENTRU LEGALITATE,
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Nr. 100/11.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE,

- privind propunerea de stabilire a numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2021, media asistenţilor personali angajaţi pentru asigurarea 
îngrijirii persoanelor cu handicap înregistrate pe raza municipiului Făgăraş a fost de 197 
persoane şi au beneficiat de indemnizaţie pentru persoană cu handicap grav 150 de 
persoane care au dreptul legal de a opta la cerere, pentru îngrijire de către un asistent 
personal.Salariul asistenţilor personali este de : 2550 lei pentru persoanele cu gradaţia 0 
vechime, 2550 lei pentru gradaţia I vechime, 2678 lei pentru gradaţia II vechime, 281 llei 
pentru gradaţia III vechime, 2882 lei pentru gradaţia IV vechime, 2954 lei pentru gradaţia 
V vechime.Sumele necesare pentru plata salariilor precum si celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal se asigura in proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat urmând 
ca diferenţa sa fie suportata din bugetul local. Cuantumul indemnizaţiei este de 1524 lei, 
echivalentă cu salariul asistentului personal gradaţia 0 net al asistentului personal.

A.

In evidenţele noastre figurează la data curentă 196 persoane cu handicap gr.I care 
beneficiază de asistenţi personali aflaţi în plată şi 145 persoane cu handicap gr.I şi care au 
optat pentru primirea indemnizaţiei.

în conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din FI.G. 427/2001, prin care, anual 
Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap,

Propunem aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022.
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GHEORGHE SUCACIU
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Nr. 100/11.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind propunerea de stabilire a numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2021, media asistenţilor personali angajaţi pentru asigurarea 
îngrijirii persoanelor cu handicap înregistrate pe raza municipiului Făgăraş a fost de 197 
persoane şi au beneficiat de indemnizaţie pentru persoană cu handicap grav 150 de 
persoane care au dreptul legal de a opta la cerere, pentru îngrijire de către un asistent 
personal.Salariul asistenţilor personali este de : 2550 lei pentru persoanele cu gradaţia 0 
vechime, 2550 lei pentru gradaţia I vechime, 2678 lei pentru gradaţia II vechime, 281 llei 
pentru gradaţia III vechime, 2882 lei pentru gradaţia IV vechime, 2954 lei pentru gradaţia 
V vechime.Sumele necesare pentru plata salariilor precum si celelalte drepturi cuvenite 
asistentului personal se asigura in proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat urmând 
ca diferenţa sa fie suportata din bugetul local. Cuantumul indemnizaţiei este de 1524 lei, 
echivalentă cu salariul asistentului personal gradaţia 0 net al asistentului personal.
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In evidenţele noastre figurează la data curentă 196 persoane cu handicap gr.I care 
beneficiază de asistenţi personali aflaţi în plată şi 145 persoane cu handicap gr.I şi care au 
optat pentru primirea indemnizaţiei.

în conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din H.G. 427/2001, prin care, anual 
Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap,

Propunem aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022. ^
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Nr.

Referat de aprobare ,
-  privind propunerea de stabilire a numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2021, media asistenţilor personali angajaţi pentru 
asigurarea îngrijirii persoanelor cu handicap înregistrate pe raza municipiului 
Făgăraş a fost de 197 persoane şi au beneficiat de indemnizaţie pentru 
persoană cu handicap grav 150 de persoane care au dreptul legal de opta la 
cerere, pentru îngrijire de către un asistent personal.

Salariul asistenţilor personali este de : 2550 lei pentru persoanele cu 
gradaţia 0 vechime, 2550 lei pentru gradaţia I vechime, 2678 lei pentru 
gradaţia II vechime, 2811 lei pentru gradaţia III vechime, 2882 lei pentru 
gradaţia IV vechime, 2954 lei pentru gradaţia V vechime.

Cuantumul indemnizaţiei este de 1524 lei, echivalentă cu salariul 
asistentului personal gradaţia 0 net al asistentului personal.

în evidenţele noastre figurează la data curentă 183 persoane cu 
handicap gr.l care beneficiază de asistenţi personali aflaţi în plată şi 172 
persoane cu handicap gr.l şi care au optat pentru primirea indemnizaţiei

în conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din H.G. 427/2001, prin 
care, anual Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap,

Propunem aprobarea unui număr de 220 de posturi Le asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022.

Primar,
Gheorghe Sucaciuc
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Nr.

Referat de aprobare ,
-  privind propunerea de stabilire a numărului de asistenţi pe 

persoanelor cu handicap pentru anul 2022

Pe parcursul anului 2021, media asistenţilor personali arw 
asigurarea îngrijirii persoanelor cu handicap înregistrate pe raza i 
Făgăraş a fost de 197 persoane şi au beneficiat de îndemn t 
persoană cu handicap grav 150 de persoane care au dreptul lec • 
cerere, pentru îngrijire de către un asistent personal.

Salariul asistenţilor personali este de : 2550 lei pentru n 
gradaţia 0 vechime, 2550 lei pentru gradaţia I vechime, 267 : 
gradaţia II vechime, 2811 lei pentru gradaţia III vechime, 2877 
gradaţia IV vechime, 2954 lei pentru gradaţia V vechime.

Cuantumul indemnizaţiei este de 1524 lei, echivalentă 
asistentului personal gradaţia 0 net al asistentului personal.

în evidenţele noastre figurează la data curentă 183 
handicap gr.l care beneficiază de asistenţi personali aflaţi în u  
persoane cu handicap gr.l şi care au optat pentru primirea indern 

în conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din H.G. 4: 
care, anual Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor o- 
persoanelor cu handicap,

Propunem aprobarea unui număr de 220 de posturi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022.

Primar,
Gheorghe Sucaciu
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Nr. 2254 din 20.01.2021
Aprobat,
PRIMAR,

£ sorghe

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de stabilire a numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2022

In temeiul prevederilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, actualizata, OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si a OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Vazand prevederile art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata, in care se stipulează ca:

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele 
necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, 
potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale.”

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.(1) si alin.(2) din Normele Metodologice la HG 
nr.427/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, care prevede:

“(1) In bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suporta salarizarea si 
transportul asistenţilor personali, potrivit legii.

(2) Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor 
personali. ”

Conform HG nr. 1071/2021, începând cu data de 01.01.2022 se stabileşte salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata la 2550 lei lunar.

Ţinând cont de solicitarea Direcţiei de Asistenta Sociala Fagaras privind numărul de 
posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022, precum si de 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata si de adresa 
nr.6827/10.05.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov prin care ne comunica numărul maxim 
de posturi pentru UAT Fagaras, facem menţiunea ca numărul asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap nu fac parte din numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras.

Vazand cele mai sus menţionate supunem spre aprobare propunerea Direcţiei de 
Asistenta Sociala Fagaras de stabilire a numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2022.
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Nr. 2254 din 20.01.2021
Aprobat,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de stabilire a numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2022

In temeiul prevederilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, actualizata, OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum si a OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Vazand prevederile art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata, in care se stipulează ca:

“(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele 
necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, 
potrivit legii. Sumele se asigură în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile 
administrativ-teritoriale.”

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.(1) si alin.(2) din Normele Metodologice la HG 
nr.427/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, care prevede:

“(1) In bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suporta salarizarea si 
transportul asistenţilor personali, potrivit legii.

(2) Anual, la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul asistenţilor 
personali. ’’

Conform HG nr. 1071/2021, începând cu data de 01.01.2022 se stabileşte salariul de baza 
minim brut pe tara garantat in plata la 2550 lei lunar.

Ţinând cont de solicitarea Direcţiei de Asistenta Sociala Fagaras privind numărul de 
posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022, precum si de 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata si de adresa 
nr.6827/10.05.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov prin care ne comunica numărul maxim 
de posturi pentru UAT Fagaras, facem menţiunea ca numărul asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap nu fac parte din numărul maxim de posturi pentru UAT Fagaras.

Vazand cele mai sus menţionate supunem spre aprobare propunerea Direcţiei de 
Asistenta Sociala Fagaras de stabilire a numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2022.
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