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HOTĂRÂREA NR. 36/2021 

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali 

pentru anul 2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 27 mai 

2021, convocat prin Dispoziția nr. 57/ 2021, emisă de primarul comunei Dănești, 

județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti nr.____/ 2021 și 

raportul de specialitate nr.______/2021 prezentată de consilierul social din cadrul 

Compartimentului de asistență socială; 

 

Văzând Raportul de avizare favorabilă nr._____/2021 al Comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al comunei Dănești; 
 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 15/ 2021 bugetului de stat pe anul 2021 și 

ale Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei DĂNEŞTI pe anul 2021; 
 

În conformitate cu prevederile:  

- art.6, alin.(2) din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap actualizată; 

- Secţiunii 2 din Cap.III a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.268/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

din Ordonnța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă pentru anul 2021 un număr de 15 posturi pentru asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap care au domiciliul/reşedinţa în comuna 

Dănești, anagajați cu contract individual de muncă, în condițiile legii. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dănești prin Compartimentul de asistență socială și Compartimentul 

financiar-contabilitate, impozite și taxe locale. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești, Compartimentului 

de asistență socială, Compartimentului financiar-contabilitate, impozite și taxe 

locale, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 
 

 

Dăneşti, la 27 mai 2021 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

       Secretarul general al  

 ………………….……………………  C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 

 
 


