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H O  T A R A R EA nr. 7 din 31.01.2022 
privind aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru  anul 2022 la nivelul comunei Calafindești, judetul Suceava 
  
 
Consiliul  local al comunei Calafindesti, judetul Suceava, 

 Având in vedere: 
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava inregistratsub nr. 517 din 

21.01.2022; 
- Referatul de aprobare al  primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava nr.518  din 21.08.2021;    
- Raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Calafindesti nr. 519 din 21.01.2022; 
- Raportul de avizare al comisiei  pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social-culturale, culte, protective copii,  nr. 3, inregistrat sub nr. 520 din 21.01.2022; 
- Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 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 reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala; 
- Prevederile H.G nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul  art. 129 alin.2 lit ,  art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completarile ulterioare, 
 
Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 

 
 Art.1. Se aproba pentru anul 2022 la nivelul comunei Calafindesti, judetul Suceava, un numar maxim de 35    
posturi de asistenti personali ai persoanelor incadrate in grad de handicap grav, conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarâre. 
 Art.2 Se aproba plata asistentilor personali in limita fondurilor alocate in acest sens de la Capitolul 68.02.05.01 
cheltuieli de personal, asistenti personali, persoane cu handicap grav. 
 Art.3 Primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava , prin  compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art.4 Prezenta se comunica prin grija secretarului general al comunei in teremenul prevazut de lege:  
 -Institutiei Prefectului- judetul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate ; 
- primarului comunei; 
- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe pagina webs a primariei Calafindesti. 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           CIOBAN Vasile                                                          Contrasemnează: 
                                                                                     Secretar general  
                     CUCU Ana Florentina 
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