
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

                                                                CONSILIUL LOCAL                                                                     
                   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea pentru anul 2020 a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău 

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în 
data de  23.01.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/177 din 19.12.2019 , inițiat de primarul comunei ; 

            - referatul de aprobare nr. CL/176 din 19.12.2019 a primarului comunei, prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea aprobării pentru anul 2020 a numărului de posturi pentru asistenţii personali 
ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni, județul Bacău; 
 -raportul de specialitate nr. CL/175 din 19.12.2019, întocmit de compartimentul resurse – 

umane, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de 

hotărâre;  

 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Gioseni, înregistrate sub nr. CL/16/17/18 din 23.01.2020;  

 - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 178 din 19.12.2019; 

     În baza prevederilor:  
-  art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile 

de încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, ale art. 40,   
art 44 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap,republicată,  cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind  finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

 
HOTĂRĂȘTE: 

                   
              Art.1.(1) Pentru anul 2020 se aprobă un număr de  40 posturi de asistent personal pentru 
persoanele cu handicap grav domiciliate în comuna Gioseni, județul Bacău. 
            (2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru 
angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local. 
  Art.2.      Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul comunei, prin 
biroul contabilitate, compartimentele resurse – umane și asistență socială  din cadrul aparatului de 
specialitate. 
   Art.3.      Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Județului 
Bacău, primarului comunei, biroului și compartimentelor precizate la art.2, precum și spre cunoștință 
publică, în conditiile legii.  

 
Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 2 
din   23 ianuarie 2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  13 voturi ,,pentru”  din  13 consilieri prezenți. 
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