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- privind aprobarea înființării unui post de asistent personal al persoanei cu handicap grav 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2020; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Ioan POPICA, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 
3; 

Văzând adresa primită și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 276/20.01.2020, 
provenită de la Păcurar Despina – Elena și prin care ne este prezentată situația familială și starea de sănătate a 
minorului Păcurar Matei - Ștefan; 

Având în vedere Certificatul de încadrare în grad de handicap – grav cu asistent personal – eliberat în 
baza Hotărârii nr. 948/18.12.2019 a Comisiei Pentru Protecția Copilului Brașov, cu termen de valabilitate – 24 
LUNI, precum și Avizul nr. 3462/23.12.2019 emis de către Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori 
Asistență Socială și Incluziune Socială Brașov; 

În conformitate cu prevederile art. 35 și urm. din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 129, alin. (3), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă înființarea, începând cu data de 01.02.2020, a unui post de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

 
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov, Compartimentului Resurse umane, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Sergiu Oliver BORCEA                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


