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            ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de asistenţi personali pentru anul 2023 

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 238 din 11.01.2023; 
- Raportul Compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă, înregistrat cu nr. 903 din 1.02.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr. 
1123 din 8.02.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 1138 din 8.02.2023; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 35, art. 40 și art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 463/2005; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Pentru anul 2023, se aprobă un număr de 25 posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav din comuna Cacica, judeţul Suceava. 
Art. 2. Sumele necesare pentru salarizarea asistenţilor personali, plata îndemnizaţiilor de însoţitor precum şi 

celelalte drepturi cuvenite acestora vor fi suportate din bugetul local al comunei Cacica. 
Art. 3. Primarul comunei, Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe şi Compartimentul asistenţă 

socială, autoritate tutelară şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

             Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 
de lege, Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - județul Suceava, compartimentelor interesate din cadrul 
Primăriei comunei Cacica şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-
cacica.ro. 
 
                              Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                               
Cacica, 27 februarie 2023 
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