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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
grav, a numărului de indemnizaţii şi a salarizării asistenţilor personali.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Serviciul de Asistenţă Socială, Prestări Servicii Sociale din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, funcţionează în baza Certificatului de Acreditare nr. 005984/12.10.2006 emis de
Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale Olt.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav şi de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, după
caz, conform prevederilor legale.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul Direcţiei Resurse Umane şi Direcţiei Administraţie Publică Locală JuridicContencios, prin care se propune aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav, a numărului de indemnizaţii şi a salarizării asistenţilor personali.
- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG
nr. 68/2003;
- HG nr. 1007/2005 privind modificarea HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003;
- Legea nr. 448/08.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de încadrare,
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin HG nr.
463/2005, art. 5 din anexa nr.1 la Ordinul 794/380/2002
- OG nr.3/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual pentru anul 2006;
- Art. 38 alin. (2) lit. “d” , şi alin. (6) lit. „a” pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, modificată şi completată;
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări a Consiliului local Caracal;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social- culturale , culte, învăţământ, sănătate, familie şi
protecţia copiilor a Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată
şi modificată prin Legea 286/2006;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 - Aprobă pentru anul 2007:
- un număr de 90 de posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav în
cadrul Compartimentului Protecţiei persoanelor cu handicap - Serviciul de Asistenţă Socială,
Prestări Servicii Sociale;
- un număr de 40 de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal.

Art. 2

Consiliul local al municipiului Caracal aprobă salarizarea asistenţilor personali

astfel:
- pentru persoanele care au absolvit cel puţin studii medii, salariul de bază lunar va fi stabilit
în cuantum de 437 lei, la care se adaugă sporul de vechime corespunzător;
- pentru persoanele care au absolvit învăţământul general obligatoriu cu excepţia rudelor şi
afinilor până la gradul al IV –lea inclusiv, ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia
soţului sau soţiei, după caz, salariul de bază lunar va fi stabilit în cuantum de 409 lei, la care se
adaugă sporul de vechime corespunzător;
Art. 3 H.C.L.nr. 161/30.11.2006 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi
ştatul de funcţii pentru personalul din cadrul asparatului de specialitate al primarului, se modifică
corespunzător.
Art. 4. Direcţia Administraţie Publică Locală Juridic Contencios şi Direcţia Economică se
împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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