
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT -                 
HOTĂRÂREA  Nr. _ 

cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu  handicap 
grav, pentru anul 2022 . 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data  
25 ianuarie 2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 
şedinţă condusă de domnul consilier local Marinoiu Ion - Constantin , ales preşedinte de şedinţă 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 decembrie 2021 ; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 229 din 18.01.2022 şi proiectul de hotărâre iniţiat 
de primar cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2022;     

  - raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Costeşti, înregistrat la nr. 230 din 18.01.2022; 
   - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.____, nr._____ şi 
nr. _____din 25 ianuarie 2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi 
cu conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia, conform procesului verbal numărul  ___ din  ___.02.2022;     
 În conformitate cu: 
  - prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 40 şi art. 44, din  Legea nr. 448/2006 privind protecţia specială şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin.(2), lit. a), alin.(3),  lit. c), alin. (7), lit. b), din din O.U.G. nr.57 / 
2019 privind Codul administrativ. 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de __ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1.- Pentru anul 2022, se aprobă un număr de 18 posturi asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 
 Art. 2.- Compartimentul Asistență socială autoritate tutelară şi protecţie socială din cadrul 
primăriei controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport 
consiliului local. 
 Art. 3.- În bugetul local vor fi prevăzute sumele necesare din care se suportă salarizarea 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap și plata indemnizațiilor pentru persoanele cu 
handicap grav. 
 Art. 4.- Primarul comunei,compartimentul contabilitate, compartimentul asistență socială 
şi secretarul general al comunei, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.5.- Prezenta hotărâre va fi înaintată de secretarul general al comunei, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea efectuării controlului pentru legalitate, Primarului 
comunei Cosdtești şi compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Costeşti și o va face publiciă prin afișare și pe site-ul Primăriei comunei 
Costești, județul Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  .                                                   
                                                                                                          Costeşti __  ianuarie 2022 
                    Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                             
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 



                                                           
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 229 din 18.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul  de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2022 . 
 
 

În conformitate cu prevederile 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, anual la propunerea primarului, consiliul local va aproba numărul 
asistenţilor personali.       

    
           Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia specială şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și prevederile art. 129 alin.(2), 
lit. a), alin.(3),  lit. c), alin. (7), lit. b), din din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, am iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022. 
 

Supun spre avizare şi aprobare acest proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R , 
 

                                              Marius – Toma PEŞTEREANU       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI COSTEŞTI                                            SE  APROBA, 
JUDETUL VÂLCEA                                                                      P R I M A R, 
Nr.  230 din 18.01.2022                                                 PEŞTEREANU TOMA MARIUS 
   __________________________ 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 

R APORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea numărului de asistenţi persoanali ai persoanelor cu handicap  grav 

pentru anul 2022 
 

 
 
 Predoiu  Bucura Liliana, consilier superior - asistent social , în cadrul aparatului de 
specialitate  al   Primarului comunei Costesti ,având in vedere prevederile   Legii 
448/2006  privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap,  si 
prevederile HG  nr. 268/2007 pentru aprobarea  Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor  Legii  nr.448/2006  cit  şi  prevederile art.  5 alin (1) , art 6. alin (2) din HG 
nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile  de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile  asistentului personal al persoanei cu  handicap grav , modificată 
prin HG nr. 463 /2005, consiliul local aprobă anual numărul asistenţiilor personali .  
           În evidenţele noastre figurează în prezent un număr de  17 asistenţii   personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

Fata de cele mentionate ,propun aprobarea pentru anul 2022 ,a unui numar de 18 
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract de munca  la 
primaria comunei Costesti. 
 
 
                                         

CONSILIER SUPERIOR – ASISTENT SOCIAL 
 

PREDOIU BUCURA LILIANA 
__________________________ 

                                            


