
      ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
         PRIMAR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016

                        Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
             Având în vedere:
             - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor  cu  handicap,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile  HGR  nr.
268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

             - prevederile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin H.G. nr. 463/2005.
                          Examinând:
                          - expunerea de motive nr.1872/13.07.2016 a primarului comunei Cocora privind
necesitatea  şi  oportunitatea  adoptării  unei  hotărâri  privind  aprobarea  numărului  asistenţilor
personali;
                          - raportul nr.1873/13.07.2016 al compartimentului de specialitate;
                          -raportul de avizare nr.____/_________2016 al comisiei pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.___/_______2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.

               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. 2 lit. d), punctul 2 şi ale art. 45 alin.
(1)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare următorul, 

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

Art.1-  Se aprobă pentru anul 2016 un număr de 15 posturi pentru asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav.

Art.2-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul de
asistenţă socială prin Compartimentul personal- contabilitate.
            Art.3.-Hotărârea Consiliului local nr.20 din 27.04.2016 se abrogă.

Art.4-Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa, Primarului
comunei  Cocora,  Compartimentului  de  asistenţă  socială,  Compartimentului  contabilitate  –
resurse umane, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare prin grija secretarului comunei.

         INIŢIATOR PROIECT,       A V I Z A T
                      PRIMAR                                                                                     Secretar
          Ing. Lefter Sorin-Dănuţ                    Stanciu Constantin

Nr.3
Astăzi, 13.07.2016



 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.1872 din 13.07.2016

EXPUNEREA   DE   MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului  de posturi de asistenţi  personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 448/2006,  Consiliul local al comunei Cocora

are obligaţia de a stabili numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav de pe

raza comunei Cocora.

 La începutul anului 2016 au fost înscrişi în evidenţele noastre un număr 24 persoane cu

handicap  grav, dintre acestia 7 persoane cu handicap grav  beneficiază de asistent personal.

Pe parcursul anului 2016 este necesară înfiinţarea de noi posturi de asistent personal al

persoanei cu handicap grav ca urmare a solicitărilor.

Pentru toate aceste considerente propun consiliului local să dezbată şi să adopte prezentul

proiect de hotărâre iniţiat în acest sens prin care solicităm înfiinţarea a încă 8 posturi, astfel încât

numărul total de posturi să fie de 15.

PRIMAR,

Ing. Lefter Sorin-Dănuţ



       R O M A N I A
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA COCORA
COMP.ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr.1873 din 13.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi persoanali ai persoanelor cu

handicap grav pentru anul 2016

      Subsemnata Petcu Amina-Viorela, avand funcţia referent cu atribuţii de   asistenţă socială în
cadrul aparatului  propriu de specialitate al primarului având in vedere revederile Legii 448/2006
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  si  prevederile  HGR
nr.268/2007  pentru  aprobarea   Normelor  Metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii
nr.448/2006 cit şi prevederile art 5 alin (1) , art 6 alin (2) din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea
Normelor  Metodologice  privind condiţiile   de încadrare,  drepturile  şi  obligaţiile   asistentului
personal al persoanei cu  handicap, modificată prin H.G. nr. 463 /2005, consiliul local aprobă
numărul asistenţiilor personali . 
      În evidenţele noastre figurează în prezent un număr de 7 asistenţi   personali, şi  propunem
înfiinţarea a încă 8 posturi în anul 2016 astfel încât numărul asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap  grav să fie de 15.
      
          

Referent atrib. de asist. soc.,
                                                           Petcu Amina-Viorela



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.1924 din 21.07.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului de posturi

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 21.07.2016, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav  pe anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
 ANDREI CORNELIU-CONSTANTIN

                                                                                                                      Membri,
                                                                                   MIREA ION________________________
                                                                                   PETCU VICTORIA__________________
                                                                                   VLAD  DOREL___________________
                                                                                   GOGAN PETRE_____________________ 

Emis astazi, 21.07.2016
La Cocora

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA



CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru invatamant, sanatate si familie
activitati social-culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport
Nr.1925 din 21.07.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea numărului de posturi

de asistenţi personali  ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016

                      Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, 
protectia copilului, tineret si sport, intrunita in sedinta legal constituita in data de 21.07.2016, a 
luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul 
prevederilor Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia 
propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
       DAVID  STANCIU MARIAN

                                                                                                                      Membri,

                                                                               GOGAN RADU_____________________
                                                                               TOADER VASILE___________
                                                                               VLAD  DOREL____________________
                                                                               MIREA  ION________________________

Emis astazi, 21.07.2016
La Cocora
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