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COMUNA STALPENI 
 

PROIECT DE HOTARARE Nr.31/15.04.2022 
privind aprobarea numarului de asistenti persoanali ai persoanelor cu handicap grav 
si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul comunei Stalpeni ,pentru anul 2022 

 
 

Consiliul Local al comunei Stalpeni; 
Vazand; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Stalpeni, inregistrat cu 
nr.2605/15.04.2022, initiatorul proiectului de hotarare; 

- Raportul  de specialitate nr.2613/12.04.2022,al Biroului de 
asistenta sociala, din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Stalpeni; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Avand in vedere; 
- Art. 129,alin.(1), alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57 din 2019 privind Codul Administrativ; 
- Art.6,alin(2) din Normele metodologice privint conditiile de incadrare, drepturile si 

obligatiile asistetului  personal al persoanei cu handicap , aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr.427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 36,37,42,44 din Legea 448/2006 privind protectia si  promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap republicata ,c u modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul comun al MSF si MAI nr. 794/380/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a 
indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, 
precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau; 

- In temeilul art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1), lit.A0 si art. 197, alin. (1)-(4) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

H O T A R A S T E: 
 
Art. 1. Se aproba la nivelul comunei Stalpeni pentru anul 2022: 

- Un numar de  48 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav; 
- Un numar de 50 indemnizatii lunare aferente situatiilor in care parintii sau reprezentantii 

legali ai copilului cu handicap grav, adulti cu handicap grav ori reprezentantii legali ai 
acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav care au optat pentru aceasta. 

Art.2.  Plata indemnizatiei lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu 
handicap grav, adultilor cu handicap grav , ori reprezentantilor legali ai acestora se face cu 
respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 448/2006. 
 
Art.3. Prezenta hotarare se comunica; 
 -  Primarului comunei Stalpeni, 



 -  Institutiei Prefectului – judetul Arges. 
-  Biroului de asistenta sociala , contabilitate, impozite si taxe locale. 
 
 
Initiator, 

Primar, SERBANOIU GABI  
 
                                                                          Avizat pentru legalitate, 
                                                                Secretar general al comunei Stalpeni 
                                                                  Dinculescu Marius Florinel 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


