
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂ RE 
privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali 

ai persoaneor cu handicap grav, pentru anul 2022 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 6 din 20.01.2022, iniţiat de Primarul comunei Tomşani, 
judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 537 din 20.01.2022, 
-Raportul de specialitate întocmit de funcţionarul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 556 din 20.01.2022, 
În baza prevederilor 
- Art. 35 - 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Art. 24 30 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi  completările ulterioare, precum şi Hotărârea 
Guvernului nr. 427/2001, cu modificăril e şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera "d", alin. (7) litera "b" şi art. 139 alin. (I) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Pentru anul 2022 se aprobă un număr de 40 de posturi destinate încadrării de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Tomşani, judeţul Prahova. 

ART. 2: Compartimentul de asistenţă socială şi compartimentul financiar contabil vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 3: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de 
către secretarul general al comunei Tomşani. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Dumitru Viorel- Virgil 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 




