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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

 

HOTARARE 

PRIVIND : aprobarea numarului de asistenti personali ingrijire persoane 

cu handicap, aferent anului 2023 

 

 

Consiliul local al comuneai Blejesti judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara de lucru pe luna ianuarie 2023, avand in vedere:  

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Blejesti judetul Teleorman, 

prin care Stabileste numarului de asistenti personali de ingrijire a 

persoanelor cu handicap aferent anului 2023; raportul de specialitate al 

compartimentului asistenta sociala; proiectul de hotarare initiat de 

primarul localitatii care a primit avizul favarabil al Comisiilor de 

specialitate 

- prevederile art 6 , alin (2) , din HGR 427/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si 

obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap  privind Codul 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art 5, pct 19 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  cu modificarile si 

completarile ulterioare;       

- prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ ; 

 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ  

HOTARASTE: 

 

Art.1. La propunerea primarului localitatii Blejesti, se aproba un numar de 38 

posturi asistenti personali ingrijire persoane cu handicap, pentru anul 

calendaristic 2023.  

Art.2. Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu 

handicap se încheie cu reprezentantul legal al Primariei Comunei Blejesti , 

respectiv primarul comunei Blejesti. 

Art.3. Primarul comunei Blejesti,impreuna cu Compartimentul Asistenta 

sociala  vor duce la indeplinire, prevederile prezentei hotarari.  

Art.4. Secretarul comunei Blejesti judetul Teleorman, se va ocupa de 

comunicarea prezentei hotarari catre : 

 Institutia Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii ;  

 Primarul localitatii, pentru cunoastere si aplicare. 



 

 

 

 

 

-2- 

 

 

 Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Blejesti, 

pentru cunoastere si aplicare. 

 Compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice 

din cadrul Primariei Blejesti ; 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                            SECRETAR  GENERAL   

     Petrescu Zoica                                              Burcea Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI, 

 

Nr.4 din 30 ianuarie  2023 

 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  30 i anuarie    2023 

CVORUM :  13 consilieri in functie ;  13 consilieri prezenti,    din care : PENTRU   13  IMPOTRIVA  -   ABTINERI   -   


