U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 868 DIN 23.01.2020
[cu privire la aprobarea ”statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 867 din 23.01.2020 al secretarului Comunei Tomești, domnul
Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului Local Tomești aprobarea „statelor de funcţii şi a numărului de asistenţi
personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”, raport întocmit în temeiul prevederilor
art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 868 din 23.01.2020, cu privire la aprobarea „statelor de funcţii şi a
numărului de asistenţi personali de la nivelul Comunei Tomești, începând cu luna ianuarie 2020”, proiect întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza
I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre
mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
-Dispoziția primarului cu nr. 527 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea statelor de personal cu salariile
personalului contractual angajat cu atribuțiile asistenților personali pentru persoane cu handicap de la nivelul comunei
Tomești, județul Iași, începând cu data de 01.01.2020, în conformitate cu prevederile H.C.L. Tomești nr. 186 din
19.12.2019 cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
judeţul Iaşi și pentru instituțiile și serviciile publice de interes local, pe compartimente funcționale, începând cu
01.01.2020, precum și cu alte prevederi legale în materie;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 448/2006, republicată, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Normele Metodologice din 14 martie 2007, de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; H.G. nr. 935 din
13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 01.01.2020; Legea
53/2003, republicată, privind Codul muncii; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice; Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi pentru evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare
şi legale; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;Ordinul nr. 162/2002 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii
de informare şi consiliere pentru persoanele cu handicap; Ordinul nr. 290/609/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de
suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu
handicap grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (a) și alin. (3) lit. (c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare şi din considerentele prezentate adoptă următoarea

hotărâre
ART. 01. (1) Se aprobă, începând cu luna ianuarie 2020, statele de funcții și numărul de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap de la nivelul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, la
63(șaizeci și trei) posturi.
(2) Asistenţii personali, pe categorii de persoane ocrotite – minori sau adulţi - sunt pentru:
a. persoane adulte cu handicap în număr de 45(patruzeci și cinci);
b. persoane minore cu handicap în număr de 18(optăsprezece).
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ART. 02. (1) Se împuterniceşte Primarul Comunei Tomești să modifice, prin dispoziţie sau
act adiţional, după caz, contractele individuale de muncă care se află în derulare, să angajeze
personal pentru contractele de muncă ale căror termene au expirat, sau să prelungească termenele,
după caz.
(2) Cheltuielile cu plata drepturilor salariale sau a îndemnizaţiei, după caz, se vor face, în
conformitate cu prevederile legale în materie.
(3) Prin dispoziţie a primarului se vor stabili atribuţiile specifice fiecărei categorii de
personal.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară acesteia
este considerată abrogată.
ART. 03. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica primarului comunei; Instituţiei
Prefectului Judeţului Iaşi, în vederea verificării legalităţii acesteia; personalului cu atribuţiile
specifice de contabilitate și doamnei Niță Zîna, referent cl. III, din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei, pentru luare la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; altor persoane fizice sau
juridice interesate, toate prin grija secretarului general al Comunei Tomești.
Înt./red. MG
Ex. 3/Ds. 3/2020
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