
 
                                                                                                                                                                               
ROMÂNIA 
JUDETUL GORJ 
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CONSILIUL LOCAL 

 
   HOTARAREA Nr.14 

privind  suplimentarea  numărului de asistenţi personali  
ai persoanelor cu handicap grav  

 
      Consiliul Local Runcu, Judeţul Gorj, 
      Având în vedere : 
     - Referatul de aprobare la Proiectul de hotarâre iniţiat de către Primarul Comunei Runcu, judeţul 
Gorj , 
     - Raportul  de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala  prin care se propune 
suplimentarea  numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu 
contract individual de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare  
      -Hotararea Consiliului Local Runcu nr 10/20.02.2020 privind adoptarea bugetului local pe anul 
2020; 
     - În conformitate cu art. 40 alin.(1) şi art. 44 din Legea  nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea persoanelor cu handicap, republicată, Legii nr. 53 /2003 privind Codul Muncii , 
republicată şi Hotărârii Guvernului nr. 427 /2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
conditiile de încadrare , drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap ; 
     - Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;; 
    În temeiul art.139 , art.196 alin.1, litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Suplimentarea cu un post de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav , 
încadraţi cu contract  individual de muncă, total numar de posturi asistenti personali 49 . 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Primarul comunei Runcu, prin 
Compartimentul Asistenţă Socială  si Biroul Financiar Contabilitate. 
      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Primarului comunei 
Runcu, Compartimentului Asistență Socială, Biroului Financiar Contabilitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare sau publicare pe pagina pe site-ul www.runcugorj.ro. 
       Adoptată în ședința ordinară din data de  30.04.2020 cu un număr de 13 voturi „ pentru” 
din cei  13 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
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