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PROIECT  DE HOTARÂRE    NR.    2 /15  ianuarie 2020 
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  
grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav 

pentru anul 2020 
 

  
Primarul comunei  comunei  Cicârlău, judetul Maramures  

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 
administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru 
eleborarea actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 
completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 Luând act de:  
 Proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr. 254/2020, raportul compartimentului de resort nr. 255/2020 ;  

Referatul compartimentului de asistență socială nr. 256 din cadrul Primăriei comunei 
Cicârlău, din care rezultă  necesitatea  aprobării anuale a  numărului de asistenţi personali 
si stabilirea numarului  indemnizatiilor lunare  pentru persoanele cu handicap grav  pentru 
anul 2020 conform prevederilor legale în vigoare;  

Tinând cont de prevederile Legii nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
ale art. 6  din H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap, ale Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Fiscal și ale Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul  art . 129 alin 1 si 2 , lit d din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, 

cu  completările si modificările ulterioare  
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Art. 1  Pentru anul 2020 se aprobă un număr de 23 de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav  si un număr de 23 de indemnizații lunare pentru persoanele 
cu handicap grav.   
            Art. 2  Prezenta hotarare se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului - judeţului Maramureş pentru exercitarea controlului  cu 
privire la legalitate  

- Primarului comunei Cicârlău; 
- Secretarului general al comunei Cicârlău, Compartimentului de  asistenţă socială, 

Compartimentului contabil din cadrul Primăriei comunei Cicârlău;  
           Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  

 
 
 

INITIATOR PROIECT  
PRIMAR  

Sorin LUPSE  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


