
   

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                   
  

 HOTĂRÂREA NR. 181/15.11.2022 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap și 

a indemnizațiilor lunare, pe anul 2023 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.12.2022; 

 Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e)art. 4 și art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 oct. 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;                                                      
 f)art. 40, alin. (1), art. 42, art. 43 şi art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată; 
g)art.129 alin (1) si alin.(2), lit.d), alin (7), lit. b), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere: 

a) referatul  întocmit de compartiment asistență socială, înregistrat sub nr. 18503/28.11.2022 

privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap şi a 

indemnizaţiilor  pe anul 2023 întocmit de Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul 

aparatului propriu al primarului comunei Cristian; 

 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 

Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi prin care se propune 

aprobarea unui număr de  25 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap pentru 

anul 2023 şi a unui număr de 35 de indemnizaţii lunare pentru persoane cu handicap, 

înregistrate sub nr. 204/14.11.2022, nr. 258/14.11.2022 și nr. 263/14.12.2022; 

În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

   
HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă un număr de 25 (douăzeci și cinci) posturi de asistenţi personali 

pentru persoanele cu handicap la nivelul comunei Cristian, pentru anul 2023. 

 Art.2. Se aprobă un număr de 35 (treizeci și cinci) indemnizaţii lunare pentru 

persoanele cu handicap la nivelul comunei Cristian, pentru anul 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Art.3. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 

normative în materie. 

Art. 4.  Prezenta hotarare se comunică primarului comunei Cristian, autoritatilor și 

institutiilor interesate, precum si Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului comunei Cristian. 

 

 

 

 

Adoptată la Cristian, în data de 15.12.2022 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ      

  Jan-Florin COȘULEȚ                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              

                                                                                                          Anca- Delia NECULA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Comp. Asistenţă Socială; 

1ex. Resurse Umane;  
AN/AN/5 ex. 

 




