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PRIMARIA COMUNEI ROATA DE JOS
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE nr. 12/14.02.2022
Privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul
2022 la nivelul Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu
PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos nr.
74/1814/14.02.2022;
-Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii 273/2006, privind Legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile art. 9, alin. (1) si alin. (9) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale ;
-Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 124/2011, pentru modificarea si completarea unor acte
normative care reglementeazã acordarea de beneficii de asistentã socialã ;
-Prevederile Legii 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 tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata;
-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,
In temeiul art. 136, alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem
Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu adoptarea Proiectului de Hotarare 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 il consideram legal si oportun și adoptarea unei hotărâri în acest sens, care va avea
următparele articole:
Art.1. Se aproba pentru anul 2022, un numar maxim 60 asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav, la nivelul comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba plata asistentilor personali in limita fondurilor alocate in acest sens de la
Capitolul 68.10 Cheltuieli asistenti persoanli ai persoanelor cu handicap.
Art.3. Primarul comunei Roata de Jos, judetul 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.
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