
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea pentru anul 2023 a numărului de posturi pentru asistenţii personali  

ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni , județul Bacău 

 

 

 CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 28.02.2023: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gioseni cu nr. CL 52 din 20.02.2023; 

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. CL 53 din 20.02.2023;  

✓ avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 

În conformitate cu prevederile: 

✓ 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;  

✓ 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;  

✓ Legii nr.273/2006 privind  finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ art.7 alin.(2)  din   Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată ;  

 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 Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. (1) Pentru anul 2023 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, în funcție de prevederile bugetare 

alocate în anul 2023.    

 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.  

Art.3. Primarul comunei Gioseni,  prin  biroul contabilitate, compartimentele  resurse – umane și 

asistență socială,  va asigura aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.  

 Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției 

Prefectului - Județului Bacău,  Primarului Comunei Gioseni,  biroului și compartimentelor precizate 

la art.3  și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro   

 

            Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 

               Consilier local,                                                 Secretar general,  

          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

Nr. 12 din 28.02.2023 
Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 
 

http://www.primariagioseni.ro/
http://www.primariagioseni.ro/
http://www.primariagioseni.ro/
http://www.primariagioseni.ro/


 
 
 

 

                                                                                    

 

 

 

 


