
 
  HOTĂRÂREA Nr. 2 

  din 18.01.2021 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap gradul I, cu însoţitor, 

pentru anul 2021 
 

         Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
         Având în vedere : 
 
            - Referatul de aprobare prezentat de domnul ing. Codreanu Ioan Bogdan - primarul comunei 
Pojorâta, înregistrată la numărul 191/13.01.2021 ; 
            - Raportul de specialitate, întocmit de către doamna Burduhos Georgeta – consilier superior  în cadrul 
Compartimentului  Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat la numărul  192/13.01.2021; 
            - Avizul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, 
înregistrat la nr. 228/14.01.2021; 
 - Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr. 229/14.01.2021; 
 - Avizul Comisiei nr.3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.  230/14.01.2021; 
           - Prevederile art.6, alin.2) din Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - Prevederile art.7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art. 129, alin.1), alin.2), lit.,,d”, alin.7), lit.”b” , art.39 , art.140 şi art. 196 alin.(1), lit. “a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
                Art.1  Pentru anul 2020 se aprobă un număr  total de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap gradul I, cu însoţitor. 
                Art.2 Primarul comunei Pojorâta şi Compartimentul Asistenţă şi Protecţie Socială, din cadrul 
Primăriei comunei Pojorâta vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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