
                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 4 din 10.12.2020 
 

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a 

numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021 
 

  

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _______ din data de ______.2020, având 

în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4301/10.12.2020 

elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

______/______.2020 prezentat de doamna Fluture Laura-Loredana, referent III asistent – lucrător 

social în cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac prin care se 

propune aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali, precum și a 

indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav care se vor acorda pentru anul 2021;   

- prevederile art. 2 şi art. 6 din H.G. 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; 

- prevederile art. 39-40, art. 42 alin. 1 și alin. 4, art. 43 alin. 2 și art. 44 din Legea nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art. 129 alin. 7 

lit. b, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Pentru anul 2021, se aprobă numărul maxim de posturi pentru asistenții personali, 

precum și numărul de indemnizații lunare care se vor acorda persoanelor cu handicap grav, după 

cum urmează: 

- un număr maxim de 25 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav, posturi prevăzute distinct la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- un număr maxim de 25 indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap 

grav (sau după caz, părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav ori 

reprezentantului legal al adultului cu handicap grav). 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Toma 

Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum şi Compartimentul Asistenţă 

socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

    Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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