ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTARÂREA NR.7
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu hadicap grav, încadraţi cu
contract individual de muncă pe raza comunei Podari, pentru anul 2018
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018,
Având în vedere Raportul nr. 332 / 2018 întocmit de către Compartimentul asistenţă socială şi stare
civilă prin care se propune aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de sistenţi personali care se încadrează
cu contract individual de muncă la nivelul comunei Podari.
Procesul-verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în data de
23.01.2018,
În conformitate cu prevederile Secţiunii a 2-a – Asistentul personal din Legea
nr.
448/2006, rep., privind privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi
completată, Secţiunii a 2- a – Asistentul personal din HG nr. 268/2007 privind Normele de aplicare a Legii
nr. 448/2006, rep., art. 5 şi art. 6 din HG nr. 427/2001 privind Normele metodologice privind condiţiile de
încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
53/2003 privind Codul Muncii, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi alin.6 lit.a) pct.2, art. 45 şi art.
115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă un număr de 26 asistenţi personali ai persoanelor cu hadicap grav, încadraţi cu
contract individual de muncă pe raza comunei Podari, pentru anul 2018.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget, Compartimentul activităţi sociale şi stare – civilă precum şi persoanele
interesate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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