
 

PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

 Avizat 

 SECRETAR 

Davidoiu Ionut 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap grav si de indemnizatii pentru anul 2020 si aprobarea 

obligatiei asistentilor personali de a prezenta lunar raport de activitate 

 

Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita, intrunit in 

sedinta ordinara din data de 30.01.2020 

 

              Avand in vedere: 

              -Raportul doamnei Coman Liliana, consilier in cadrul 

Compartimentului de asistenta sociala, inregistrat la nr. 147/08. 01. 2020. 

              -Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1) si art. 42 alin. (1), (4), (5), (6)  din 

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

              -Prevederile art. 25 alin.(1) si (2) si art. 30 din H. G. nr. 268/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificarile ulterioare. 

             In temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,d” si alin. (7 ), lit. ,,b”  si art. 196, 

alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanţă De Urgenţă Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ.  

 

H O T A R A S T E 

 

              Art. 1. Se aproba pentru anul 2020 un numar de 30 posturi de asistenti 

personali pentru persoanele cu handicap grav si un numar de  70 indemnizatii 

pentru persoanele cu handicap grav. 

             Art. 2. Se aproba criteriile in vederea angajarii numarului de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza comunei Bezdead, 

conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta. 

             Art. 3. (1) Se aproba intocmirea lunar, de catre asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav, a unui raport de activitate, conform anexei 2 

care face parte integranta din prezenta. 

                           (2) Raportul va fi adus la cunostinta persoanei cu handicap 

grav, sub semnatura acestuia, sau după caz, a reprezentatului legal, urmand a fi 



depus la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei, in primele 5 

zile lucratoare ale fiecarei luni, pentru luna precedenta. 

             Art. 4. Cu inregistrarea, comunicarea si aducerea la cunostinta publica 

a hotararii ce se va adopta se obliga secretarul general la comunei iar ducerea 

la indeplinire se va face prin grija primarului si a compartimentului de 

asistenta sociala. 
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