ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturilor pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, întrunit în şedinţa ordinara din data de
31.07.2020,
Luând în dezbatere proiectul de hotarare, referatul de aprobare al Primarului precum şi
avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei,
Având în vedere :
- referatul comun de specialitate nr. 9240/29.07.2020 intocmit de Compartimentul resurse
umane și Compartimentul contabilitate,
- raportul de specialitate al Compartimentuui juridic,
Având în vedere prevederile:
 art. 40, alin. (1) şi art. 44 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 6 alin. (1) şi 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, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
 art. 129,alin. (3),lit. “c”, alin.(7), lit. “b”, şi a art. 139 alin. (3) lit. “i” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ
Văzând prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,
HOTĂREŞTE:
ART. 1. Se aprobă pentru anul 2020 un număr de 5 posturi de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza comunei Mihai Eminescu.
ART. 2. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin compartimentele de specialitate, se va
ingriji de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
ART. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul general al comunei Mihai
Eminescu Institutiei Prefectului – Judetul Botosani, Primarului comunei Mihai Eminescu,

Serviciului Financiar – Contabil, Serviciului Juridic , Cadastru si Achizitii Publice , compartimentelor
de specialitate.

PRESEDINTELE DE SEDINTA,
MILUȚĂ PETCU

Nr. Hotărâre: 113/ 31.07.2020

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU

