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 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 56 

privind  aprobarea numărului maxim de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din 

municipiul Medgidia, pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35,  judeţul Constanţa,  întrunit  legal în ședință ordinară în data de 30 iunie 2020, având în 

vedere: 

          -    proiectul de hotărăre nr. 63  și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare nr. 13826/16.06.2020  a 

primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator privind aprobarea numărului maxim de posturi de 

asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2020 ; 

   -   raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și SSM înregistrat sub numărul 1342/11.06.2020;  

HCL M nr. 17/18.02.2020; 

-   prevederile art.86, art. 87 şi art.88 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările 

ulterioare ;  

    - prevederile art. 40,  art. 43  art. 44 și următoarele din Legea nr. 448/2006 (r) privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,  cu modificările şi completările ulterioare;  

-  prevederile art. 6 alin. (2) și (3), art. 7  din  HG. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile  art. 1 din H.G. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;  

-  prevederile  Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate emis sub nr. 14159/18.06.2020 întocmit de compartimentul RPP privind îndeplinirea 

cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională; Aviz Comisia D 

In temeiul  art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(7) lit.b), art. 136 alin.(1), art. 139 alin. (1) și (2)  coroborat cu 

art. 196 alin.(1) lit.a), art. 155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

H O T Ã R Ã Ş T E:  

  Art. 1 Aprobarea numărului maxim de 150 posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav din Municipiul Medgidia, pentru anul 2020 . 

Art.2 (1) Împuternicește Primarul Municipiului Medgidia în vederea încheierii contractelor individuale de 

muncă pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Medgidia, conform numărului 

aprobat. 

      (2) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotârâri se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu 

sprijinul Direcției economice, Direcția de Asistență Socială și SRU-SSM potrivit competențelor ce le revin. 

     (3) Direcția de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului va controla periodic 

activitatea asistenţilor personali şi va prezentă semestrial un raport de monitorizare Consiliului local Medgidia. 

             Art. 3. Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și 

compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi ,,pentru” din  numărul de 17  consilieri prezenți  la ședință ( lipsesc  dnii  consilieri 
Scabatura D.A. și  Trifan A.R.)  și un   număr de  19 consilieri în funcție Dif:/1ex.Inst. Pref. Jud. Cţa, dosar  Hot., Primar, SRU-SSM., Afisat –CI; Red 4ex. 
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