ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 8/2020
privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a
numărului de indemnizații lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, sau prin
reprezentantul legal ai acestora pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 31 ianuarie
2020;
Analizând
Referatul de aprobare cu nr. 125024/2020 şi Raportul de specialitate cu nr.
125023/2020 întocmit de Direcția de asistență socială, prin care s-a propus adoptarea unei
hotărâri cu privire la aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap
grav și numărul de indemnizații lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020;
Pe baza rapoartelor comisiei :
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte ;
Având în vedere prevederile:
Art. 2 alin.1 și art. 3 din Legea nr. 292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 35 - 40 alin.1, art. 43 și art. 44 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 6 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al
persoanei cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
Ordinului Ministerului Sănătății și Familiei nr. 794 din 7 octombrie 2002 privind aprobarea
modalității de plată a indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu
handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
În temeiul art. 129 alin. (2). lit. d) și alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și
art.627 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă un număr de 90 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2020.
Art.2. Se aprobă un număr de 230 indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților
legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora
pentru anul 2020.

Art.3. Sumele necesare vor fi prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului
Miercurea-Ciuc pe anul 2020.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului
Miercurea-Ciuc, Direcția economică, Compartiment resurse umane și control financiar preventiv şi
Direcția de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea-Ciuc.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
(1) a) Instituţiei Prefectului Judeţul-Harghita;
b) Primarului municipiului Ráduly Róbert-Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán-Ladislau;
d) Direcţiei economice, Serviciului financiar–contabil;
e) Compartimentului resurse umane și control financiar preventiv;
f) Direcției de asistență socială;
(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se va face prin afișare la sediul
instituției și pe site-ul acesteia prin grija Direcției de asistență socială

Preşedintele şedinţei
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

