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        Proiect 
 
 

H O T A R Â R E 
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2021 
 

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului înregistrat la nr. 25256/10.12.2020; 
 În temeiul prevederilor art. 6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 
asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 
10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările 
şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art.1. Se aprobă, pentru anul 2021, un număr de 80 de asistenţi personali pentru 
persoanele cu handicap din municipiul Fălticeni.  
 Art.2. Contractul individual de muncă al asistenţilor personali se va încheia în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
 Art.3. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                                 
                          
                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
 
                                                                                                        A V I Z A T 
                                                                          SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
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         Proiect 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea  numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2021 
  
 Cadrul legal general privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap este Legea nr. 448/2006, republicată şi ulterior modificată si completată. 
 Unul dintre serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap grav care poate fi 
acordat la domiciliul acestora este asistentul personal, care este de regulă un membru 
al familiei sau o ruda  angajată de primaria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap. În momentul de faţă, Legea nr.448/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statuează, prin art. 35 dreptul 
persoanei cu handicap grav de a beneficia, în baza evaluarii sociopsihomedicale, de un 
asistent personal, iar prin art. 40, alin. 1, obligaţia autoritaţilor administratiei publice 
locale, să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă 
salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. 
  Conform art. 42, alin. 4 din Legea 448/2006, “părinţii sau reprezentanţii legali ai 
copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, 
cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea 
unei indemnizaţii lunare”. 

La sfârşitul anului 2020 la nivelul municipiului Fălticeni situaţia era următoarea: 
                       -  Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul 
Primăriei mun. Fălticeni – 64. 

- Indemnizaţii plătite persoanelor cu handicap – 174. 
 Faţă de anul 2019, în anul 2020 numărul de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap a crescut cu 10 angajaţi, motiv pentru care consider că 

este necesară creşterea în anul 2021 a numărului de asistenți personali. 
 Conform art. 6 alin 2 din Normele Metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal ai persoanei cu handicap, anual, la 
propunerea primarului, Consiliul Local trebuie să aprobe numărul asistenţilor personali, 
cu încadrarea în sumele prevăzute la  bugetul local. 

Având în vedere cele expuse, propun  consiliului local  pentru anul 2021 
aprobarea unui număr de 80 de asistenţi personali ai persoanei cu handicap care au 
nevoie  de însoţitori. 

      
                                                        INIŢIATOR, 

                                                PRIMAR, 
                                Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap pentru anul 2021 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 42, al. 4, din Legea 448/2006, privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

”Părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, 
persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii 
cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu 
handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii 
lunare.” 
Conform art. 6 alin. 2, din Normele Metodologice privind condiţiile de încadrare, 

drepturile şi obligaţiile asistentului personal ai persoanei cu handicap aprobate prin  
Hotărârea Guvernului numărului 427/2001, anual, la propunerea primarului, Consiliul 
Local trebuie să aprobe numărul asistenţilor personali, cu încadrarea în sumele 
prevăzute la  bugetul local.  
 Aprobarea numărului de asistenţi personali se face pe baza programului 
individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de 
Comisiile de expertiză medicală pentru adulţii cu handicap respectiv, de Comisiile de 
expertiză medicală a copilului cu handicap. 
 Faţă de aceste situaţii însă numărul de asistenţi personali ai persoanei cu 
handicap poate fi stabilit şi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului Local.  

Având în vedere că în anul 2020 numărul persoanelor care au optat pentru 

angajarea unui asistent personal a crescut față de anul 2019, fiind angajate  cu 10 mai 
multe persoane față de anul precedent, Direcția de Asistenţă Socială din cadrul 
Primăriei mun. Fălticeni, pentru anul 2021, propune aprobarea unui număr de 80 de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. 

 

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
Director executiv Elena Rotaru 

 
 
 
 
 
 
 


