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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE  48/2019        

                        R O M A N I A 
 

       COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
 

                   CONSILIUL LOCAL , 
           

H O T Ă R Ă R E 
privind aprobarea,  pentru anul 2020 a numărului de asistenţi personali ai  

persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul  
comunei Canesti , judetul Buzau 

 
 

	
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU :  
Avand in vedere :			
 
 

v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
3.187 din  18 decembrie  2019 ; 

v raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , înregistrat la nr. 3.188 din  18 decembrie  2019 ; 

v rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre, inregistrate la nr. 
3.224/3.225/3.226  din  19  

v  decembrie  2019 ; 
v prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 44 din 28 noiembrie  2019 

privind  aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 

In baza prevederilor	: art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
v art. 1 , art. 6 , alin. (2) (ANEXA)  din HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI  nr. 

427 din 25 aprilie 2001 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap , modificata si completata prin Hotararea nr. 463/2005 ; 

v art. 1 , art. 6 ,art. (35–41) din LEGEA nr.448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) 
(*actualizată*)privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*); 

v art. 10 , art. 82 , din LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) 
(*actualizată*) Codul muncii*) ; 

v art. 7, alin. (2) din LEGEA nr. 287/2009 (*republicată*) privind Codul civil ;  
v art. 121 , alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată ; 
In temeiul : art. 196 ,alin.(1), lit.“a” , coroborat cu art.(197–200 cu referire la hotarari) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul administrativ  
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.	 Se aproba pentru anul 2020 , numarul de 8 (opt) asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap grav , incadrati cu contract individual de munca pe raza  
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comunei Canesti, judetul Buzau , conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 
427/2001 , modificata si completata . 
 
Art.2. Primarul comunei prin aparatul de specialitate: Compartimentul de 
asistenta sociala, Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari..  
 
 
Art.3.	Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- publică prin afişare pe site-ul wwwcomunacanesti.ro ; 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Aurel SANDA 

 
 
 

 CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                            
Secretar General al U.A.T. 

                Vasile EPURAN 
 
 

Nr.48. Canesti , Buzău - 20 decembrie 2019 ; 
„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau 
in sedinta din data de 20 decembrie  2019 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (2) , lit. 
‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 
8(opt)		voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 8(opt)  consilieri locali 
în funcţie , si  8(opt)		consilieri prezenti la sedinta „; 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 

	

	

	

 

 	
	


