
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  
           

HOTĂRÂREA nr. 10 
din  16 aprilie  2009 

    

Privind: aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap     

grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul comunei Paltin, 

judeţul Vrancea, pentru anul 2009 

 

Consiliul Local al comunei  Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă 
extraordinară,  
 

             - având în vedere expunerea de motive şi proiectul  de hotărâre nr. 1581 / 

10.04.2009, privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul comunei Paltin, judeţul 

Vrancea, pentru anul 2009,  prezentate de către primarul comunei Paltin, precum şi 

avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;  

                      - în baza raportului de specialitate nr. 1580 / 10.04.2009, înaintat de 

către d-na Tulache Stănica, referent social din cadrul Serviciul Public de Asistenţă 

Socială, de la nivelul Primăriei comunei Paltin,  cu privire la necesitatea aprobării  unui 

proiect de hotărâre privind stabilirea  numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul comunei Paltin, judeţul 

Vrancea, pentru anul 2009;    

                        - în   conformitate cu  prevederile art.6, alin.(2) din Normele 

metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal 

al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.427/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare si art. 44 din Legea nr.448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

                        -în temeiul   art. 36, alin. (2), lit.d)  si  alin.(6), lit.  „a” ,  pct.2. ,  art. 39 

alin.1. , art.  45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, 

republicata  

 

                                                        H  O T Ă R Ă Ş T E   :  
 
 Art. 1.  Aprobarea, la nivelul comunei Paltin, pentru anul 2009, a unui numar de  35 
posturi de asistenţi  personali ai persoanelor cu handicap grav si a unui numar de 5 
posturi cu indemnizatii lunare, cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai 

copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai 

acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav. 

 

 

 



Art.   2.    Prevederile  prezentei Hotărâri vor fi duse la indeplinire  de compartimentul 

financiar –contabil si Serviciul Public de Asistenţă Socială de la nivelul  Primariei 

comunei Paltin. 

 

Art.    3.   Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 

publică şi de comnicare a pezentei Hotărâri, o va comunica primarului  comunei, 

precum şi Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, pentru exercitarea cntrolului de 

legalitate, în termen legal. 

 

 

 

 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
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