ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 24 din 28.02.2019
privind aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap la nivelul Primăriei orasului Tautii Magheraus pentru anul 2019.
Consiliul local al orasului Tautii Magheraus intrunit in sedinta ordinara la data de 28.02.2019:
Avand in vedere:
 raportul nr. 1883/18.02.2019 al Serviciului de asistenta sociala, privind necesitatea suplimentării
numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap în anul 2019;
 HCL nr. 201/2018
 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
 avizul secretarului orasului Tautii Magheraus,
 Tinand seama de expunerea de motive a primarului,
In conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicata cu modificarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile legislative: art. 6 alin. 2 din anexa la H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu
handicap; art 29 alin 1 din HG nr.268/2007 cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.273/2006
legea finantelor publice locale cu modificarile ulterioare.
In temeiul art.36 alin.3 lit.b, alin. 6 lit. a pc. 2 şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă suplimentarea de la 25 la 30 posturi de asistenti personali, angajati la nivelul
Primariei orasului Tautii Magheraus, pentru ingrijirea persoanelor cu handicap grav si accentuat în anul
2019.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului dnul Anton
Ardelean prin Serviciul de asistenta sociala şi Compartimentul resurse umane.
Art. 3 Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - judeţul Maramureş
- Primarului orasului Tautii Magheraus;
- Serviciului de asistenta sociala;
- Compartimentului resurse umane;
Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local al
Orasului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul Primariei Orasului Tautii Magheraus și se va comunica la:
- Prefectura judeţului Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciului de asistenta socială.
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