ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 5
pentru aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2020,
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 260 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 372 din 27.01.2020, pentru aprobarea înființării unui număr
de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 518 din
31.01.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 534 din 31.01.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat
sub nr. 549 din 31.01.2020;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 24 din 29 mai 2019 privind aprobarea înființării
unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 47 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu
judeţul Călăraşi;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.58 din 23.12.2019 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020.
În baza:
▪ prevederilor art.2 alin.(1) și art.3 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011;
▪ prevederilor art.40 alin.(1) și art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
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▪
▪
▪

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;
prevederilor art.5 alin.(1) şi art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului
personal al persoanei cu handicap, modificată și completată;
prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ.

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1)
lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă înființarea unui număr de 10 posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art. 2. - Persoanele aflate în pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie de invaliditate
nu pot ocupa postul de asistent personal al persoanei cu handicap.
Art. 3. - Contractul individual de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap se încheie
cu primarul comunei Șoldanu.
Art. 4. - Se aprobă modelele formularelor necesare întocmirii dosarului de încadrare al asistentului
personal al persoanei cu handicap, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Șoldanu și
aparatul său de specialitate.
Art. 6. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 5
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 31 ianuarie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Șoldanu nr.5 din 31.01.2020

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul

(a)_____________________________________________

___________________,

str.________________________,

nr.______,

cu

bl.______,

domiciliul

în

sc.______,

localitatea
ap.______,

județul________________, posesor al actului de identitate seria _______, nr.____________, eliberat de
_______________________________, la data de ________________, vă rog să-mi aprobați angajarea în postul de
asistent personal pentru _____________________________________, persoană cu handicap grav conform
certificatului

(deciziei,

hotărârii)

nr.

_____

din

data

de

_______________________,

emis

de

___________________________________________________________.

Data : ______________

Semnătura : _________________

Acte anexate:
-

Copie certificat de încadrare în grad de handicap;

-

Copia actelor de identitate și de stare civilă pentru asistentul personal și persoana cu handicap;

-

Copia ultimului act de studii pentru asistentul personal;

-

Cazier judiciar pentru asistentul personal;

-

Fișă medicală medicina muncii;

-

Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în
scris, pentru angajarea asistentului personal;

-

Declarație pe propria răspundere că își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare al
persoanei/copilului cu handicap.
Domnului Primar al comunei Șoldanu, jud. Călărași
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ACORD

Subsemnatul/a______________________________________________________,

domiciliat

în

_________________, str.__________________________________, nr.____, bl.___, sc.___, etj.___, ap.___, declar că
sunt de acord ca dna/dl._________________________________ , domiciliat/ă în _____________________,
str.__________________________________, nr.____, bl.___, sc.___, etj.___, ap.___, să fie angajat/ă ca asistent
personal la d-na/dl.____________________________________, personă încadrată în grad de handicap grav cu asistent
personal

conform

certificatului

nr:___________________________,

domiciliată

_____________________________, str._____________________,nr.___, bl.___, sc.___, etj.___, ap.___.

Data: __________________

Semnătura: _______________________
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în

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a_________________________________________________,

domiciliat

în

___________________________, str._______________________________, nr. _____, bl._____, sc. ___, et. ___, ap.
___, angajat/ă ca asistent personal pentru copilul cu handicap grav / respectiv persoana adultă cu handicap grav
______________________________________,

domiciliat/ă

în

____________________________,

str.

______________________________, nr._____, bl._____, sc. ___, et. ___, ap. ___, îmi asum răspunderea de a
realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei
adulte cu handicap grav, în conformitate cu prevederile art.38 lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată ulterior.
Semnez prezentul angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă.

Data: __________________

Semnătura: _______________________
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a

__________________________________________________,

domiciliat

în

_________________________________, str. ______________________________, nr._____, bl. ____, sc. ____, et.
____, ap. ___, declar pe propria răspundere că mă oblig să îndeplinesc următoarele atribuţii ce-mi revin ca urmare a
angajării mele ca asistent personal, în conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată ulterior, astfel:
1.

să particip o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

2.

să semnez un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îmi asum răspunderea
de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de
servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

3.

să prestez pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual
de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul
individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

4.

să tratez cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzez fizic, psihic sau
moral de starea acesteia;

5.

sa comunic Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Șoldanu, în termen de 48
de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu
handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

În caz contrar voi suporta consecinţele legii cunoscând faptul că falsul în declaraţii este considerată infracţiune potrivit
art.326 din noul Cod penal.

Data: __________________

Semnătura: _______________________
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DECLARAŢIE

Subsemnatul/a

_________________________________________________,

domiciliat

în

_______________________________, str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et.
____, ap. ___, declar că voi comunica Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Șoldanu,
orice modificare cu privire la schimbarea de domiciliu, starea civilă, componenţa familiei, starea de sănătate, încadrarea
în grad de handicap sau modificarea încadrării în grad de handicap, respectiv decesul oricărei persoane din familie.
În caz contrar voi suporta consecinţele legii cunoscând faptul că falsul în declaraţii este considerată infracţiune
potrivit art.326 din noul Cod penal.

Data:_______________

Semnătura:_________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
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