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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.39 
privind aprobarea, pentru anul 2020, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav, incadrati cu  contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform 

Hotararii Guvernului nr.427/2001 

 

 
           Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 referatul de aprobare privind aprobarea Planului  de actiuni si lucrari de interes  local pentru 

repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat pentru anul 2020; 

 Raportul Directiei de Asistenta Sociala nr.244/15.01.2020  si Raportul Compartimentului 

Juridic nr. 245/15.01.2020      ; 

 Avizul Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica locala, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

 Avizul  Comisiei de studii, prognoze si programe economic – sociale, buget, finante, 

privatizare, servicii publice si comert; 

 Avizul Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, 

protectia copilului, familiei;    

 
  In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2)  din  Normele  Metodologice privind conditiile de 

incadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin HG nr. 

427/2001,  cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile  art. 129 alin. (2) litera d) coroborat 

cu art. 129  alin. (7) litera b) din  Ordonanta de urgenta  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           In temeiul art.139 alin.(1) și art. 196  alin. (1) lit. a) din  Ordonanta de urgenta  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

                                                                                         HOTARASTE :  

 

           Art.1.Se aproba , pentru anul 2020 numarul de 250 asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav, incadrati cu  contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform 
Hotararii Guvernului nr.427/2001. 

           Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi 

.  
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