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HOTĂRÂRE 
 

Privind  aprobarea numărului maxim al posturilor de asistent 
personal al persoanei cu handicap grav și numărului maxim al persoanelor cu  

 handicap grav care pot beneficia de indemnizate  lunară. 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând  expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar-

contabil  şi raportul comisiei  de specialitate din cadrul consiliului local Bănia;   
Văzând adresa nr.26850/2011 a Direcției pentru protecția copilului Caraș-Severin;   
În baza prevederilor art. 35, art. 40 al.(1), art. 42 al.(4) și al.(7), art. 43 al.(2)-(3) şi art. 44 din Legea 

nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 
în anul  2008, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum a fost modificat și completat prin Ordonanța  
de urgenţă  nr. 84 din 20 septembrie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 654/22.09.2010;  

Având în vedere prevederile art. 5 al.(1)  şi art. 6 al.(2) din Normele Metodologice privind condiţiile 
de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 
427/25.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor  art. 36 al. 2 lit. „a”,  al. (3) lit. „b”, art. 45 al.(1) şi 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 
215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTARASTE 
 

Art.1 – Se aprobă numărul   maxim al posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav 
și numărul maxim al persoanelor cu  handicap grav care pot beneficia de indemnizate  lunară, după cum 
urmează:  

a) numărul   maxim al posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav …………... 13.  
b) numărul maxim al persoanelor cu  handicap grav care pot beneficia de indemnizate  lunară … 5;  
Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia și Instituţiei Prefectului 

judeţului Caraş-Severin, Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ.   
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