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H O T Ă R Â R E A  NR. 7 

 

 Privind: aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 
pentru anul 2023. 

 
 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 la care participă un număr de 10 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind doamna Roșianu Natalia; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 242/25.01.2023, referatul secretarului general UAT 
Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 prin care se propune aprobarea 
numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a 
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai 
copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai 
acestora pentru anul 2023, având în vedere că pentru anul 2022 au fost prevăzute 
un număr de 45 posturi asistenți personali din care 34 sunt ocupate și un număr de 
75 indemnizații din care 73 sunt ocupate;   
 Văzând avizele înregistrate la nr. 7/31.01.2023 al comisiilor de  specialitate 
din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu art.7, art. 40 alin. 1, art. 31, art. 35,  art. 37, art. 43, art 
44 din L. 448/2006, Orinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a 
indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap 
grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal; art. 6 alin. 
2 din HG nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile 
de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 
cu modificările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
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autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 
din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
 În temeiul art. 129, alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 
134 alin. (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140, art. 196 alin. 
(1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 10 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 

HOTĂRÂRE 

 
 

Art.1.  Se aprobă un număr de 45 de posturi destinate încadrării asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav, aflați în subordinea Consiliului local,  
pentru anul 2023. 

Art. 2. Se aprobă un număr de 75 de indemnizații de însoțitor lunare 
cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților 
cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, pentru anul 2023. 

Art. 3. Salarizarea asistenților personali și plata indemnizațiilor  se face cu 
respectarea prevederilor art. 37, respectiv 43 din L. 448/2006. 
 Art. 4. Începând cu data prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea 
orice hotărâre contrară. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile în vederea 
aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.   

 
Roșiile, 31.01.2023 

       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                           Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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