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HOTĂRÂREA Nr. 7/2023 

privind aprobarea numărului de posturi pentru 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 

ianuarie 2023; 

Luând act de : 

- Referatul de aprobare nr.  201 /20.01.2023 întocmit de primarul Comunei Blandiana 

în calitatea sa de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 202 /20.01.2023 întocmit de Consilier Cucerzan Cornelia 

din cadrul Compartimentului asistenta sociala, stare civila, autoritate tutelara; 

- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Blandiana; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 42, alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
- H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificată și completată; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată 

 În temeiul art. 129 alin. 1, ale art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 din  

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1 - Pentru anul  2023,  se aprobă un număr de 10  posturi pentru asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap de pe raza comunei Blandiana .     

Art. 2 - De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, răspunde primarul 

comunei Blandiana, în calitate de ordonator principal de credite. 

Art. 3 (1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un 

drept al său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Primarul comunei 

Blandiana, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

 (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la secția de contencios administrativ a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea 

prealabilă depusă, conform Legii nr. 554/2004 – contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Art. 4 -  Prezentul proiect de hotărâre se comunica:  

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- Primarului comunei Blandiana,  

- Compartimentului asistență socială, stare civilă, autoritate tutelară 

- Compartimentului  financiar-contabil al Primăriei Blandiana 
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- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe 

pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează  la sediul Primăriei Blandiana. 

 

                                                                                                      Blandiana, 31 ianuarie 2023 

 

                Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                         Consilier,                                                        Secretar general al comunei 

                  Vasile GAVRILĂ                                                      Ioan-Ovidiu CUNȚAN      

 

 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 9 

Număr consilieri locali participanți la ședință: 9 

Număr voturi „pentru”: 9 

Număr voturi „împotrivă”: 0 

Abțineri de la vot: 0 

Sistem de vot : deschis 
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