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�i�ai Viteazul, nr. 31 
Comuna Munteni 
Judeţul Galaţi __ 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALATI 

NSILIUL LOCAL 
�

I-: 0236 820126 
Fax: 0236 832644 

MUNTE N-•---�'-E-mail: primarie_mu�teni2002@yahco.:___ 

HOTARAREA Nr.j_ 
Din 10.ianuarie. 2020

privind :aprobarea numarului de asistenti personali ai persoane/or cu handicap 

J 

grav pentru anul 202� posturi exceptate de la prevederile OUG 
nr.63/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Initiator: OPREA DANUT , primarul comunei Munteni, judetul Galati 
Proiect de hotarare inregistrat la nr.58/07.01.2020. 
Consiliul Local al comunei Munteni, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara 

din data de 10.01.2020; 
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti 

""�rsonali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020 ; 
Avand in vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr.59/07.01.2020 

Avand in vedere Raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Munteni , judetul Galati , înregistrat la nr.60/07.01.2020; 

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1; 
Avand in vedere prevederile art. 40,alin.(l) si art.44 din Legea nr.448/2006, privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata; 
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1),(2) si (3) din HG nr.427/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare , drepturile si obligatiile 
asistentului personal ale persoanei cu handicap ; 

Avand in vedere protocolul înregistrat sub nr.9777/05.11.2009 dintre Directia de 
sanatate publica Galati si Primaria comunei Munteni, jud. Galati 

Avind in vedere prevederile art.129 alin.(2) litera "a" alin.(3) lit. "c" din OUG 
nr.57 /2019 privind codul administrativ; 

In baza prevederilor art.139 alin.(3) litera (a) din OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ; 

HOTARASTE:
Art.1.- Se aproba numarul de posturi exceptate de la prevederile OUG nr.63/2010 cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020, astfel: 
- 40 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav;
- 70 indemnizatii lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal
opteaza pentru aceasta;
- 1 post de a mediator sanitar comunitar.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Munteni 

Art.3.- (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Munteni . ,. .,.,, _ 

(2) Aducerea la cun()$.fint� py��l�� se face prin afisare la sediul Primariei
comunei Munteni . ,/\�. · . - - ,-:,t 

PRESEDINTE DE SE TA ('·;.·'/ /.··:':··?·:·,c,,-... }.�)-L.·
• • , , •• -/ 1'2C'1 1't.:i,;.,·. 

Gh1ta Claudm 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.58/07 .01.2020 

privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru anul 2020, posturi exceptate de la prevederile OUG nr.63/2010 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Initiator /·OPREA DANUT - primar al com.Munten� jud.Ga/ati.

Numar de inregistrare :58/07.01.2020 
Avand in vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr.59/07.01.2020 
Avind in vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului inregistrat sub nr.60/07.01.2020; 
Avind in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Munteni judetul Galati ; 
Avand in vedere prevederile art. 40,alin.(1) si art.44 din Legea nr.448/2006, privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata; 
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1),(2) si (3) din HG nr.427/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare , drepturile si obligatiile 
asistentului personal ale persoanei cu handicap ; 

Avand in vedere protocolul înregistrat sub nr.9777 /05.11.2009 dintre Directia de 
:1natate publica Galati si Primaria comunei Munteni, jud. Galati 

Avind in vedere prevederile art.129 alin.(2) litera "a" alin.(3) lit."c" din OUG 
nr.57 /2019 privind codul administrativ; 

In baza prevederilor art.139 alin.(3) litera (a) din OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ; 

HOTARASTE 

Art.1.- Se aproba numarul de posturi exceptate de la prevederile OUG 
nr.63/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020, astfel: 
- 40 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav;
- 70 indemnizatii lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal
opteaza pentru aceasta;
- 1 post de a mediator sanitar comunitar.

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza primarul comunei Munteni 

Art.3.- (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in vederea 
..!Xercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Munteni . 

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
Primariei comunei Munteni . 

----



(2) Garantia solicitata va fi in suma de 100% din valoarea avansului de

370.150,43 lei 

Valoarea scrisorii de garantie este de 370.150,43 lei pentru finantarea 

obiectivelor de investitii derulate prin FEADR, masura 19.2 

Art.2. Se aproba plata comisionului de garantare in suma de 4.256,73 lei pentru 

23 luni de valabilitate a scrisorii de garantie pentru proiectul mentionat mai sus. 

Art. 3. Se aproba încheierea acordurilor de garantare ale caror modele sunt 

prevazute in anexele 1 si 1.1 (dupa caz) la normele metodologice in favoarea 

FNGCIMi\1 privind sumele aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli, m 

cazul beneficiarilor publici. 

Art. 4. Se aproba valoarea proiectului de investitie "Amenajare teren de 

sport in satul Munteni, comuna Munteni,judetul Galati", în suma de 883.372,71 lei, 
din care valoare eligibila 740.310,18 lei si valoare neeligibila 143.062,53 lei. 

Art. 5. Primarul Comunei Munteni va urmari aducerea la îndeplinire in 

conditiile legii a prezentei hotarari. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Ghita Claudiu CONT�NEZ 

Secreta"r G aerai 
PIN--··� RISTIAN 
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