
ROMANIA
coNSrLruL LocAL FRANCE9TI

JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR. 3
Cu privire la aprobarea numirului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav gi a.numirului de indemnizatii in nume propriu, pentru

persoanele cu handicap grav, in anul 2022

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedint6 ordinarH public5 la data de 28.01.2022\a
care participH un numir de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri locali in functie, Sedint5 condus6
de domnul consilier local / viceprimar Cioboat5 Dumitru Flavius,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 47 din 04.01.2021, cu privire la "aprobarea numHrului de asistenti

personali ai persoanelor cu handicap grav gi a numdrului de indemnizatii in nume propriu, pentru
persoanele cu handicap grav , in anul 2Q22 " ;

- Referatul nr.13472 din 30.12.2021, intocmit de compartimentul AsistenlH social6;
- Rapoftul de specialitate nr. 5Al 0a.$.20221
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitStii proiectului de hot5r6re, intocmit

de cHtre secretarul localititii nr. 83 din 04.0t.2022;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sEnHtate, cultura, protectie sociala, activitati spottive

si de agrement nr. 3 din 21.01.2022 ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

flnante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
seryicii si comeft nr. 3 din 2L,0L.2022;

- Avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apHrarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 3 din 2L.0L.20221

- Anunlul nr.481Q4.0L.2022 privind aducerea la cunogtint5 public5 a proiectului de hot5rdre;
- Procesul verbal de afigaj nr.49104.0L.20221
in conformitate cu art. 6 alin 2 din Hotir6rea Guvernului cu nr, 42712001-pentru aprobarea

Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile gi obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap; art. 42alin.2,art,43si44 din Legea 4481 2006, art. 129alin. (3) lit. c), alin.
(7), lit. "b" din OUG nr. 57l2}t9 privind Codul administrativ, cu modific6rile 9i completHrile ulterioare,
Legea nr. 5212003 privind transparenla decizional5;

In temeiul aft. 139 alin. 1 9i aft, 196 alin. 1 lit a)
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un

,,ab!ineri" gi 0 voturi ,impotrivS" a fost adoptat5 urm5toarea:

din OUG nr. 571 2019 privind Codul
num5r de 15 voturi "pentru", 0 voturi

HOTARARE
Aft. 1. Seaprob6 pentru anul2022p6n5 la modiflcarea printr-o alti hotirAre, un numHrde:
- 25 posturi de asistenti persoanali ai persoanelor cu handicap;
- 150 indemnizatii in nume propriu pentru persoanele cu handicap, ce au optat pentru aceast5

formH de plat5.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot6rdri se imputernicegte primarul localit5tii,iar
secretarul o va comunica la: Institutia Prefectului - judetul Valcea, Primarului, afisare pentru aducere
la cunostinta publica.

Pregedinte de gedint5,
Cioboat6 Dumitru - Flavius

Nr.3 din 28.01'2022
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea

ContrasemneazS,
Secretar General,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia




