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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 

2016 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 29.01.2016; 
 Luând în dezbatere: 
 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016; 

     -  referatul nr. 174/23.01.2016 privind atribuţiile consiliilor locale legate de realizarea        
   măsurilor de protecţie şi asistenţă socială întocmit de către compartimentul de specialitate din    
   cadrul primăriei locale;  

 - avizul comisiei pe domenii de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică  locală, 
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism  
din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 

Având  în vedere prevederile: 
-  art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 427/2001 a Guvernului României pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005; 

-  art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (6) litera „a”  punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,  modificată  şi republicată; 
 În temeiul art. 45 aliniat (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică  locală, modificată  şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1.  Aprobă  un număr  de 11  asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
anul 2016; 

    Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  Compartimentului financiar contabil; 
-  Un exemplar la dosar. 
 Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
DAIA ROMÂNĂ 29.01.2016                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                          CONS. CIBU VASILE                   
NR. 7 

    Contrasemnează 
      secretar com. Daia Română 
               Damian Visalon 
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