ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe anul 2018

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Mihai, primarul comunei, înregistrată sub
nr. 241 din 12.01.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului asistentă socială si autoritate tutelară, înregistrat
sub nr. 327 din 17.01.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, din cadrul Consiliului Local al comunei Straja,
înregistrat sub nr. 5CL din 17.01.2018;
în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin.(2) din H.G.R nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, modificata prin H.G.R nr. 463/2005;
în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

A r t . l . Se aprobă pentru anul 2018 un număr de 40 de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav.
Art.2. încadrarea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă se fac, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările si completările
ulterioare şi ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile
Legii nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei
Compartimentul asistenţă socială
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