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              H O T Ă R Â R E A    NR.85
                                                                                                 DIN 21.12.2022
Privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a a numarului
de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav ,

adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , la nivelul Comunei Abramut
pentru anul 2023

Consiliul Local al Comunei Abrămu , judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinarăț , 
            Văzând Raportul de specialitate nr. 3263 din 13.12.2022 Compartimentului de Asistenta Sociala din
cadrul  Primăriei  Comunei  Abrămut  i  Referatul  de  aprobare   întocmit  de  primarul  comunei  Abrămuș ț
înregistrat cu nr. 3264 din 13.12.2022, 
      În conformitate cu prevederile art.6 , alin.(2) din Normele metodologice privind condi iile de încadrare ,ț
drepturile si obliga iile asistentului personal al persoanei cu handicap , aprobate prin Hotărarea Guvernuluiț
nr. 427/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.36, 37, 42 si 43 din Legea nr.448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

În baza art. 129 alin 1, 2 , lit a, d,  alin 4, lit. e), alin . 7),lit. b)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

In temeiul prevederilor art. 139, alin 1) i 196 alin. 1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codulș
administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ
HOTĂRÂ TE:Ș

   Art.1  Se aproba  la nivelul Comunei Abrămu  pentru ț anul 2023, un număr de 25 de asistenti personali
ai  persoanelor  cu  handicap  grav  si  un  numar  de  30 indemniza ii  lunareț  cuvenite  părin ilor  sauț
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adul ilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali aiț
acestora .
   Art.2  Prezenta hotarare se comunica :
           - Institutia Prefectului Judetul Bihor
           - Primarul comunei Abramut 
           - Compartimentul de Asistenta Sociala 
           - Compartimentul de contabilitate 
           -  Site: www.comuna-abramut.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen i 13 consilieri localiț ț
 din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu .ț

                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 
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