ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTARARE

privind aprobarea numdrutui de posturi pentru asistenlii personali ai persoanelor
cu
handicap grav pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Straja, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezentati de dl. Juravle Mihal, primarul comunei, inregistrat6
sub
nr. 7869 din 12.12.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului asisten!5 social6 autoritate tutelard, inregistrat
9i
sub nr. ........ din .......
- Raportul d"
comisiei pentru pentru ?nv5!Em6nt, s5n6tate, famitie, muncd protedie
9i
socialS, activit5ti social-culturale, culte, protedie copii, din cadrui Consiliului
Local al comunei Straja,
inregistrat sub nr. ......... din .... ... .......:..:....
in conformitate cu dispoziliile art. 6 alin,(2) din H.G.R nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile gi obligagile asistentului personal
al persoanei cu

;;;;;;;l

handicap, modificata prin H.G.R nr.463/20OiS;

In temeiul dispozitiilor art. 32 alin. (1) gi alin. (2) lit. d), art. 36 atin. (6) tit. a) pct.
2, art. 45
alin' (1) si art. 115 alin'.(1) lit' b) din Legea nr.215/2ooia administraliei pubtiietocate,
repubticatd,

cu

modifi carile si completarile ulterioare,

norARASre:

Alt'l. Se aprob5 pentru anul 2019 un num5r de 45 de posturi pentru asisten[ii personali ai
persoanelor cu handicap grav.
Art.2. tncadrarei, modificarea, suspendarea, ?ncetarea raporturilor de munc5 se fac, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - codul Muncii, republicat,
cu modificarile si comple[arile
ulterioare gi ale Legii nr...448/2006 privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap,
republicatS, cu modificarile si completarile uiterioare.
Art'3.

Primarul comunei, prin aparatul de specialitate,

va aduce la indeplinire

prezentei hot5r6ri.
Art'4. Prezenta hot6fre poate fi alagat5 la instanla de contencios administrati4
Legii nr. 54412004, cu modific5rile gi compl6t5rile ulterioare.
Art.s. Prezenta hot5r6re se comunici cu:
Institutia prefectului _ jud. Suceava
primarul comunei

-

straja, .

Compartimentulasistenl5sociald
Afigare pubtic5.
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prevederile

in

condiliile

JUDEfUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRA'A
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la Proiectul de hotdr6re privind #ll:[="*"1'r1]l?Jil"=o"sturi pentru asistenlii personari
ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019

in conformitate cu prevederile

Legii

nr. 2l5l2o)l a

administraliei publice locale,

republicatS, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare, consiliul local contribuie la realizarea m6surilor
de
asisten!5 socialS, potrivit legislaliei in vigoare.
Persoanele cu handicap grav au dreptul la asisten!5 si ingrijire acordat5 de c5tre un
asistent personal incadrat cu contract individual de munc5 incheiat cu piim5iia-localitStii de domiciliu sau
de resedin!5, dup5 caz, in condiliile prevSzute de HGR nr. 42712001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiliile de incadrare, drepturile si obligaliile asistentului personal al persoanei
cu
handicap, modificatS prin HGR nr.46312005, 9i a Codului NunCii.'
Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supravegheaz5,
acordi ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare,

readaptare

9i reintegrare socialS a

persoanei

cu handicap, elaboiate de comisiile de evaluare

persoanelor cu handicap pentru adulfi, respectiv de comisiile pentru proteclia
'pecopilului.

Examin6nd num5rul persoanelor cu handicap grav de

raza comunei

9i

a

num5rul

asistenlilor personali angajati in anul 2018 - 38, propun consiliului local aprobarea unui num6r
de 45 de
posturi pentru anul 2019.
Fa!5 de cele prezentate, supun dezbaterii proiectul de hotEr6re.

PRIMAR,

