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HOTARARE
pnivind desfiin{area posturilor de asistenli personali ai persoanelor 

", 
t 'r"ndi""p

grav din cadrul Primdriei  municipiului  Fi l t iceni pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Falticeni, judelul Suceava:
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, prof. Gheorghe Cdtdlin Coman,
?nregistratd la nr. 6655/03.04.2013,

- lipsa fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale ale asistentilor personali
ai  persoanelor cu handicap grav, incepand cu tr imestrul al  l l  lea al anului in curs;

in temeiul prevederilor art. 65 gi 66 din Legea nr. 5312003 privind Codul muncii,
republicat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederi le art .36, al in. 2, l i t .  a, al in. 3, l i t .  a, art .45, al in. 1 din
l-egea nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile u lterioa re ;

orARA$rE

Art,1: incepdnd cu data 01.05.2013 se aprobd desfi inlarea unui numdr de 70 de
posturi de asistenfi personali ai persoanelor cu handicap grav, din care 68 de posturi
sunt ocupate gi 2 posturi sunt vacante, pentru anul 2013, din motive ce nu tin de
persoana angajafilor.

Art.2: Primarul, prin aparatul de specialitate, va demara procedura de
concediere, in conformitate cu prevederile Codului muncii.

Art.3: Organigrama gi statul de funclii al aparatului de specialitate al primarului
municipiului Fdlticeni se modificd in mod corespunzdror, iar prevederile H.C.L. nr.
6131.01.2013 privind aprobarea numdrului asistenlilor personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2013 se abrogd.

Art.4: Primarul municipiului  Fdlt iceni,  pr in compart imentele special izate, va
asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri.

INITIATOR
PRIMAR

Prof. Gheorghe Cdtalin Coman
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EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotirAre privind desfiinfarea posturilor de asistenli personali ai

persoanelor cu handicap grav din cadrul Primir iei  municipiului  Fi l t iceni pentru anul
2013

Potrivit Legii nr. 44812006 privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu
fiandicap, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, "aduffii cu handicap grav
ari reprezentan{ii legali ai acestora, cu excep{ia celor cu handicap visual grav, pdrinlii sau
reprezentanlii legali ai copilului cu handicap grav pot opta intre asisfenf personal gi
primirea unei indemnizalii lLtnard".

Opliunea se exprimd prin cerere adresatd direc{ii lor generale de asistenla sociald gi
protectia copilului judelene gi devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al
acestora.

Indemnizal ia lunard este in cunatum egal cu salariul  net al  asistentului  social
debutant cu studii medii din unitdlile de asisten{d sociald din sectorul bugetar, plata
acestor indemnizatii fi ind asiguratd de primdria in a cdrei razd teritoriald ?gi are domiciliul
sau regedin{a peroana cu handicap grav.

Anual, consiliul local a aprobat numdrul maxim de asistenli personali ce pot fi
angajafi in cadrul Serviciului de Proteclie gi Asistenld Sociald, in anul 2013 acesta fiind de
70, potr ivi t  H.C.L. nr.  6131.01.2013.

in vederea asigurdrii pentru intregul an'-a drepturilor salariale ale asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap este necesard suma suplimentari de 730.000 le,
fa{d de prevederile bugetare aprobate prin H.C.L. nr. 23129.03.2013. Suma necesari
finanldrii acestui tip de cheltuieli a crescut fala de anul precedent deoarece in anul curent
salariul minim pe economie s-a majorat la 750 lei de la data de 1 februarie, urmdnd ca
fncepAnd cu data de 1 iulie acesta sd fie de 800 lei.

In trimestrul I al acestui an cheltuielile cu salarii le gi indemnizatii le insolitorilor au
fost de 348.800 lei, din care 197.100 lei din sume defalcate din TVA, iar 151.700 lei au fost
suportali din bugetul local. in trimestrul l l suma necesard este mai mare, respectiv
356.000 lei ,  iar sumele alocate din TVA sunt mai mici ,  respectiv 188.300 lei .  Aceeagi
situa{ie este valabild gi pentru trimestrul l l l gi lV.

Sumele ce se incaseazd ca venituri ale bugetului local sunt mai mici decAt cele
prognozate, drept pentru care nu putem acoperi toate cheltuielile necesare.

IntrucAt concedierea asistenlilor personali se face la initiativa angajatorului, pentru
nrotive ce nu lin de peroana angajafilor, acegtia pot beneficia de indemnizatia de gomaj, in .
condi{ i i le legi i .

AvAnd in vedere cele precizate supun Consil iului Local spre analizd gi aprobare proiectul
de hotirAre privind desfi infarea posturi lor de asistenfi personali  ai persoanelor cu handicap
ggn'mw dlm cadru l  Pr imdr ie i  munic ip iu lu i  Fdl t iceni  pentru anul  2013.

INITIATOR
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Prof. Gheorghe Cdtdl in Coman
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