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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 12/14.02.2022
Privind aprobarea numărului maxim de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul
2022 la nivelul Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în
vedere:
-Referatul de aprobare al primarului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos nr.
74/1814/14.02.2022 și raportul de specialitate nr. 75/1815/14.02.2022 întocmit de compartimentele de
resort din Aparatul de Speialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;
-Rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de
Jos, Județul Giurgiu numerele: 79/1819/14.02.2022, 80/1820/14.02.2022 și 81/1821/14.02.2022;
-Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii 273/2006, privind Legea finantelor publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
-Prevederile art. 9, alin. (1) si alin. (9) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale ;
-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124/2011, pentru modificarea și completarea unor acte
normative care reglementeazã acordarea de beneficii de asistentã socialã ;
-Prevederile Legii nr. 317/2022, privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Prevederile H.G. nr. 1.071 din 4 octombrie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată;
- Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată;
-Prevederile art. 155 alin. 1, lit. “d” si alin.(5), lit.”a” corroborate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. “d”
si alin. (7), lit. “a” si prevederile art. 136, alin. (1)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
nmodificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
aprobă Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 la nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
conform anexa la proiectul de hotarare, proiect pe care îl consideră legal și oportun și adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă pentru anul 2022, un numar maxim 60 asistenți personali ai persoanelor cu
handicap grav, la nivelul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, conform anexei ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă plata asistenților personali în limita fondurilor alocate în acest sens de la
Capitolul 68.10 - Cheltuieli asistenți persoanli ai persoanelor cu handicap grav.
Art.3. Primarul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, prin compartimentele de resort din cadrul
Aparatului de Specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4.- Secretarul Comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului - Judetul
Giurgiu, primarului comunei Roata de Jos, Compartimentului Asistenta Sociala, Autoritate Tutelara si
Arhiva si Compartimentului Contabilitate, Buget, Impozite si Taxe Locale, pentru aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanța

Prezenta hotărîre a fost adoptată astăzi 14 februarie 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local
al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu un cvorum de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0
abțineri, reprezentând voturile exprimate de totalul consilierilor locali prezenți la ședința de consiliu, din
totalul de 15 consilieri locali în funcție.

