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H O T Ă R Â R E 
 
 

REFERITOR LA: Aprobarea numărului de indemnizaţii cuvenite părinţilor 
sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adultului sau reprezentantului 
său legal, precum şi încetarea contractelor individuale de muncă a unui număr de 80 de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Având în vedere lipsa resurselor financiare necesare salarizării şi plăţii celorlalte 
drepturi cuvenite asistenţilor personali pentru anul 2011 se impune concedierea 
colectivă şi încetarea raporturilor de muncă ale acestora prin desfiinţarea locurilor de 
muncă ocupate de acestia. 
 De asemenea, se impune aprobarea unui număr mai mare de indemnizaţii care vor 
fi achitate părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav şi 
adulţilor cu handicap grav sau reprezentanţilor acestora. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul  de specialitate nr. 1632/28.01.2011 al Direcţiei Economice; 

- Art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 58, art. 65-78 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Art. 36 alin. (3) lit. „b” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată (r1), cu  modificările  şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată (r1), cu  modificările  şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 Se aprobă un număr de 200 indemnizaţii cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap 
grav sau reprezentantului său legal, începând cu 01.02.2011.  

 Art. 2 Se aprobă încetarea raporturilor de muncă ale asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, existente la 31.01.2011, determinată de desfiinţarea 
locurilor de muncă ocupate de acestia. 

 
 



 
 
 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile H.C.L. nr. 75/22.12.2008. 
Art. 4 Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal se împuternicesc cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  Art.5. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului 
municipiului Caracal şi direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal.   
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        
                    CONTRASEMNEAZĂ 

         PENTRU LEGALITATE 
                                SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

 
     CERNAT ŞERBAN               GÂLEA IONUŢ CRISTIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 02 din  
 31.01. 2011 
 


