ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea numarului maxim de asistenti personali si beneficiari de indemnizatii
lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2017, in comuna
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova
Avand in vedere;
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,
inregistrata cu nr. 3239 din 22.03.2017, precum si raportul de specialitate al Compartimentului
Asistenta Sociala inregistrat cu numarul 3238 din 22.03.2017, din care rezulta necesitatea stabilirii
numarului maxim de posturi necesare prevederii si garantarii in bugetul local a sumelor necesare
salarizarii, precum si a celorlalte drepturi cuvenite asistentilor personali, pentru anul 2017;
In conformitate cu prevederile:
- art. 35, art. 40, art.42 alin. (4), art. 43, art 44 alin.(1) lit “a” şi art. 94 alin. (1) din Legea
nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal
al persoanei cu handicap, modificată prin HGR nr. 463/2005;
- art.86, 87 şi 88 din Legea nr.292/2011, Legea asistenţei sociale
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 si ale art.36 alin.1, alin 2 lit. b), c) si d) din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, hotaraste;
Art.1- Aproba numarul maxim de 60 de asistenti personali si de 70 beneficiari de
indemnizatii lunare, pentru persoanele cu handicap grav din anul 2017, in vederea prevederii si a
garantarii in bugetul local a sumelor necesare cu salarizarea precum si a celorlalte drepturi cuvenite
acestora in anul 2017.
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul financiar
contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica, se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi.
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