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Nr.2874 din 10.01.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 

01.07.2021-31.12.2021 și propunerile pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea 

numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și 

aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2022 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.2877/10.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.2875/10.01.2022, întocmit de Roxana TOMA, Inspector Compartimentul 

Asistență Socială ; 

▪ art.40 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 29 din H.G. nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

ART.1 Se aprobă un număr de 25 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav pentru 

anul 2022 și un număr de 28 indemnizații lunare pentru anul 2022. 

ART.2 Se aprobă continuarea contractelor de muncă cu asistenții personali, în anul 2022, pentru un număr de 

19 de asistenți personali conform ANEXEI 1 parte integranta din prezenta hotărâre. 

ART.3 Se aprobă continuarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap care au optat pentru indemnizație, 

în loc de asistenți personali, în anul 2022, pentru un număr de 22 persoane, conform ANEXEI 2 parte integranta 

din prezenta hotărâre 

ART.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 
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