ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap
şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali pentru anul 2015
Nr.14 din 18.02.2015.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita;
Având în vedere :
- prevederile art.6, alin.(2) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap,
cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.40, alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 87 – 88 din Legea nr 292/2011 privind asistenţa socială;
Examinând :
- expunerea de motive 337 din 10.02.2015 a primarului comunei Grindu ;
- raportul nr.336 din 10.02.2015 al compartimentului de specialitate;
- raportele comisiilor de specialitate nr.44 şi 142 din 18.02.2015;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ d ” coroborat cu alin.(6),lit.” a „,pct.2 , art.45, alin.(1), art. 115,
alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă un număr de 6 posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav
și un număr de 18 indemnizații lunare pentru anul 2015.
Art.2. În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea
unui asistent social, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului contabilitate pentru
aducerea la indeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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- prevederile art.6, alin.(2) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap,
cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art.40, alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 87 – 88 din Legea nr 292/2011 privind asistenţa socială;
Examinând :
- expunerea de motive 337 din 10.02.2015 a primarului comunei Grindu ;
- raportul nr.336 din 10.02.2015 al compartimentului de specialitate;
- raportele comisiilor de specialitate nr.44 şi 142 din 18.02.2015;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. „ d ” coroborat cu alin.(6),lit.” a „,pct.2 , art.45, alin.(1), art. 115,
alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă un număr de 6 posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav
și un număr de 18 indemnizații lunare persoanelor cu handicap, pentru anul 2015.
Art.2. În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea
unui asistent social, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului contabilitate pentru
aducerea la indeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Drăghici Ionel
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
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Adoptată la GRINDU.
Astăzi 24.02.2015.

