ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

Nr.75/28.03.2019

PROIECT DE HOTARARE
Privind desfiintarea posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul
Serviciului Public de Asistenta Sociala, aflate in subordinea Primarului Comunei Frumusani
Consiliul local al comunei Frumușani judeţul Calarasi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
___________
Având în vedere:
 Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 74/28.03.2019;
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumușani inregistrat la
nr. _______/_________.;
 Proiectul de hotarare nr. 75/28.03.2019 initiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl. Duță Paul;
 Prevederile HCL nr.09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta
 Prevederile art.86, 87 şi 88 din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale;
 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;
 Dispozitiile 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;
 Prevederile art.65 alin.1 si 2, art.75 si art 76 lit.a) si b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 Dispozitiile art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
PROPUN
Art.1. – Incepand cu data de 01.05.2019, să se desfiinteze cele 30 de posturi de asistent personal
pentru persoanele cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, aflate in
subordinea Primarului Comunei Frumusani.
Art.2. – Incepand cu data de 01.05.2019, compartimentul resurse umane va demara
procedurile legale privind incetarea contractelor de munca individuale ale asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala
Art.3. - Secretarul comunei Frumușani comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei
Frumusani.

Primar
DUTA PAUL
………………………

Avizat Secretar
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….
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JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI FRUMUȘANI
Nr. 74/28.03.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desfiintarea posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, aflate in subordinea Primarului
Comunei Frumusani
Avand in vedere
- Prevederile Art. 11. - (1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice „Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei
ocupationale „Administratie“ din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii
locale si din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare
a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa
caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a
reprezentantilor salariatilor
- Dispozitiile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019 si ale Legii
nr.47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019;
- Prevederile Art. 65. - (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare „Concedierea pentru motive care nu tin de persoana
salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea
locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana
acestuia”.
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si
serioasa
Pentru aceste considerente, luand in considerare situatia creata de adoptarea Legii
nr.50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019 si a Legii nr.47/2019 privind bugetul
asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019, respectiv faptul ca aceste acte normative au fost
adoptate ignorand prevederile art. 40 alin (1) din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (in vigoare la data prezentei), si art. 139 alin (3) din Constituţia României in sensul ca nu
au alocat, procentual, 90% din sumele necesare sustinerii drepturilor persoanelor cu handicap, in
prezent ne vedem nevoiti sa desfiintam cele 30 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu
handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, aflate in subordinea Primarului
Comunei Frumusani.
Concluzii: proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi
legalitate şi poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor stabilite de
lege.”.
Compartiment Financiar – Contabil
Consilier Superior
Tone Corina Anisoara.
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