ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap,pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5003 din
30.01.2020
În conformitate cu:
prevederile art.86-88 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale
prevederile art.40 şi art.44 alin.(1) lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
prevederile art.6 alin.(2) din anexa la HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu
modificările şi completările ulterioare.
Examinând :
- avizul nr.—din-- al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
- avizul nr.—din-- al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
- raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din
În temeiul art.129 alin.(7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a) , a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Pentru anul 2020 se aprobă un număr de 6 posturi de asistent personal pentru
persoanele cu handicap grav.
(2) În cazul înregistrării unor cereri noi, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către
Consiliul Local.
Art.2 – Primarul comunei,compartimentele asistenţă socială şi buget,programe-prognoze,
contabilitate vor adice la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:primarului comunei,compartimentelor de specialitate şi Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, se va afişa.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate
şi compartimentelor asistenţă socială ,respectiv
buget,programe-prognoze,contabilitate pentru întocmirea raportului, până la data de 08.02.2020
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