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 H O T Ă R Â R E	
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor	

cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021	
 	

           	
             Văzând:	
 - Referatul de aprobare  nr. 5348  din 11.01.2021  întocmit de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, 
prin care se propune spre aprobare și se fundamenteaza proiectul de hotarâre privind  aprobarea numărului 
de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul  Primariei comunei Ariceștii 
Rahtivani pentru anul 2021; 
 - Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 
Ariceștii Rahtivani, înregistrat cu nr.5375 din 12.01.2021; 
 - Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local;	
  În baza prevederilor:	
    - art. 35, art. 44 din Legea nr.448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;	
 -  H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare;	
 -  art.6 alin (2) din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile  de 
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată si 
completată;	
 În temeiul  art. 129 alin. (7) lit. b) și al  art. 196 alin.(1)  lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;	
	

	
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta	

	
H O T Ă R Â R E  :	

	
 Art. 1  Se aprobă numarul de 55 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în 
cadrul Primariei Comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021.	
 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani, prin intermediul Compartimentului Asistență Socială şi Serviciului Buget Finanţe și 
Investiții din cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani.	
 Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către 
Secretarul General al comunei  Ariceştii Rahtivani.	
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