ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂRE
Nr. 30 din 31.03.2016
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap grav pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința
extraordinară din data de 31.03.2016;
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind
aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru
anul 2016;
În conformitate cu prevederile art. 40 și art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare; art. 6 alin. (2) din H.G. 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; art. 86, art. 87 și art. 88
din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, republicată;
Luând în discuţie expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 1924 din
30.03.2016 și referatul de aprobare nr. 1925 din 30.03.2016, întocmit de secretarul
comunei Dochia;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 45, alin. (1), art. 115 lit. b) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Pentru anul 2016 se aprobă un număr de 11 posturi de asistent personal
pentru persoanele cu handicap grav.
(2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav
pentru angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza și aproba ulterior de către
Consiliul local.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarul
comunei Dochia, Compartimentul resurse umane și Serviciul de asistență socială;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia
Preşedintele de şedinţă
Berea Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Cristea Dumitriţa

Hotărârea a fost adoptată cu voturi „pentru”, voturi „împotrivă” şi ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în
funcţie şi consilieri prezenţi.

