ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015 în
comuna Hârtop, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava luând act de :
- expunerea de motive prezentata de către dl. Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeţul Suceava,
înregistrată cu nr.559 din 12.02.2015;
- raportul compartimentului de autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 560 din 12.02.2015;
- raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca şi protecţie sociala, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii, turism si sport , înregistrat cu nr. 3 din 26.02.2015;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 36 alin . (2) litera “d”, alin. (6) litera “a” pct.2 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale
republicată, cu modificările si completările ulterioare
- anexa 1, art.6, alin 2 din HG nr. 427 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de
încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap cu modificările si completările
ulterioare;
- art. 40 , alin.(1) si art. 44 precum din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap , republicata , cu modificările si completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă un număr de 5 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul
2015, în comuna Hârtop, judeţul Suceava.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Hârtop şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei.
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