
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 

     
HOTARARE  

privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal al 

persoanei cu handicap pentru anul 2023 
                    
   Având în  vedere:  

a) prevederile art.129 alin (2) lit.a, alin (3) lit c) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare,   
b) prevederile art. 86 - 88 din legea nr.292/2011, legea asistenţei sociale; 

c) prevederile 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; 
d) prevederile 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; 

 
Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 6906 din 
21.10.2022, 

b)    raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6968 din 21.10.2022, 
c) avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Mihailesti. 
 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă pentru anul 2023 un număr de 3 posturi de asistent 
personal al persoanelor cu handicap grav.  

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 

insarcineaza primarul comunei prin compartimentele de specialitate. 

Art.3 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta 

hotarare autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  
             

Preşedinte de sedinţă, 

Stelian GEORGESCU 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                          Violeta – Adelina TUDOSE 
Mihăileşti  

16.12.2022 

Nr.82 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinara din 

data de 16.12.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din 

numărul total de 10 consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă.  

 


