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H O T Ă R Â R E 
 

privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 

          - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistenta Sociala, 

înregistrat sub nr. 372/22.01.2021; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 35-37, art. 40, art. 42 si art. 44 din Legea nr. nr.448/2006, privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - 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; 

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

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

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

      

 Art.1. (1). Se aprobă la nivelul comunei Hidiselu de Sus, pentru anul 2021, un 

număr de 11 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. 

(2) În situația în care angajatorul, respectiv comuna Hidiselu de Sus, nu va 

putea asigura angajarea asistentului personal, se va acorda indemnizația lunară 

prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, indiferent de opțiunea exprimată 

potrivit prevederilor alin. (1) și alin. (4) a aceluiași articol din lege. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredintează 

Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Resurse Umane si Biroul 

Financiar Contabil. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 

   - Institutia Prefectului- Judetul Bihor  

   - Biroul Financiar Contabil 

   - Compartimentului Asistenta Sociala 

  - Compartimentul Resurse Umane 

   - La dosar 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 
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Hidiselu de Sus,  28 ianuarie 2021 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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