ROMÂNIA
JUDEŢULNEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTĂRÂREA
NR. 44 DIN 28.06.2018
privind suplimentarea numărului posturilor de asistent personal cu handicap și a numărului de
indemnizații lunare a persoanelor cu handicap începând cu luna iunie a anului 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI,JUD.NEAMŢ;
Având în vedere prevederile:
- referatul și raportul de specialitate privind suplimentarea numărului posturilor de asistent
personal
cu handicap și a numărului de indemnizații lunare a persoanelor cu handicap
începând cu luna aprilie a anului 2018;
- art. 86, 87 şi 88 din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;
- art. 40 şi art. 44 alin.1 lit. a din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 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;
- Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap
grav sau reprezentantului său legal;
Văzând avizele favorabile date de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Moldoveni;
In temeiul dispoziţiilor art. 36, aliniat (2), litera (d), ale aliniatului (6), litera (a), punctele (7 şi
8), precum şi ale art. 45 aliniatele 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă suplimentarea numărului de indemnizații lunare cuvenite persoanelor cu
handicap grav de la 15 la 16 indemnizații începând cu 01 iunie 2018.
Art. 2. – Începând cu aceeași dată, se mențin în plată numărului de posturi destinate încadrării
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la 14 indemnizații.
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, autorităţilor şi
persoanelor interesate, care va asigura şi publicitatea acesteia
PREŞEDINTELE ŞEDINTEI
Consilier,
Nicolaie MOISEI

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

