
- A 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
CONSILIUL LOCAL 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail corn 

Tel: 0234335591.; Fax : 0234335500 

HOTARAREA NR.1 din data de 28 IANUARIE 2021 
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu 

handicap pentru anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
28.01.2021 

Având în vedere: 

• Referatul pentru aprobare înaintat de Primarul Comunei Urechesti, judeţul Bacău,
nr.7242/30.12.2020;

• Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 448/12.01.2021;
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Urechesti

Judotul Bacau;

Potrivit prevedel'ilor: 

• art. 129 alin. (2) lit. "a", alin. (7) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 86, 87 şi 88 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările
ulterioare;

• art. 40 şi art 44 alin. (1) lit "a" din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal
al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin (1) lit a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, adoptă prezenta 
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HOTARARE

Art. 1. - Se aprobapentru anul 2021 la nivelul UAT Urechesti un număr de 17 posturi de 
asistent personal pentru persoanele cu handicap grav. 

Art. 2. - În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru 
angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local. 

Art. 3. - Primarul Comunei Urechesti prin intermediul compartimentelor de specialitate 
din cadrul institutiei, va duce la indeplinire prezenta Hotarare; 

Art. 4. - Prezenta Hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii si se comunica Primarului Comunei Urechesti, Compartimentului Asistenta sociala 
autoritate tutelara si protectie copil, din cadrul aparatului de specialitate şi Institutiei Prefectului 
judeţului Bacău, in vederea verificarii legalitatii. 



Art. 5. - Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 

Art. 6. - Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Urechesti, 
jud. Bacau, in sedinta ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, respectiv cu un numar de 13 voturi "pentru", _-_ voturi "impotriva" si _ -_ 
"abtineri" din totalul de 13 consilieri prezenti in functie. 

Presedinte de şedintă, 
Consilier local 

Contrasemneaza 
Secretarul General al Comunei Urechesti, 

Cichindel Cristinel 
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