
 ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BIHOR 

 COMUNA CRISTIORU DE JOS       

 CONSILIUL LOCAL       

 

HOTĂRÂREA  NR. 9 

Din 30 ianuarie 2020 

 

privind aprobarea numărului asistenţilor personali  

pentru  anul 2020 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 33 din 09.01.2020,  prezentat de către Primarul 

comunei Cristioru de Jos , domnul Fanel Tulvan , din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării 

unei hotărâri privind aprobarea numărului asistenţilor personali şi încheierea contractelor individuale 

de muncă ale acestora; 

 Tinand cont de raportul de specialitate inregistrat sub nr .34  din 09.01.2020 ,  inaintat de d-na 

Rusu Ribana, consilier in compartimentul de resurse umane, asistenta sociala si stare civila din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Cristioru de Jos , precum si raportul de avizare favorabil 

al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat sub nr.263/20.01.2020; 

În conformitate cu : 

 prevederile art.35- 44 din  Legea  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu 

prevederile  art.24-30 din  HGR nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001  

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin HGR nr. 463/2005; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. d),alin.(7)  lit.b) ,art. 139(1) si art.196 

alin(1) lit.a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ , 

Consiliul local al comunei Cristioru de Jos, cu votul favorabil a unui numar de  9 consilieri 

prezenti din 9 consilieri pe functie  : 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1-Aprobă pentru anul 2020 un număr de 20 posturi pentru asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav. 

 Art.2-Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap se 

încheie cu primarul comunei Cristioru de Jos. 

 Art.3-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei  si  

Compartimentul de resurse umane, stare civila si  asistenţă socială . 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul 

prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.5-Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor , Primarului 

comunei, Compartimentului de resurse umane, stare civila si  asistenţă socială, Biroul Financiar 

contabil , se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare. 
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