ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de m otive a primarului com unei, cu nr. de inregistrare 3/26.01.2017;
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 4/26.01.2017;
- prevederile art. 6, alin. 2 din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Norm elor metodologice privind condițiile
de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu hadicap, cu modificarile si com pletarile
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. ”a” și ”d”, alin. 3, lit. ”b” și alin. 6, lit. ”a”, pct. 2 din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget
finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului,
servicii şi comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017;
În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Legea nr.
215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Pentru anul 2016, se aprobă un număr de 15 posturi de asistent personal al persoanei cu handicap
grav, în cadrul Com partimentului Public de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei
Călinești, județul T eleorman.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către aparatul de specialitate al primarului.
Art.3. Secretarul Com unei Călineşti va com unica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești, județul T eleorman,
autorităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege.

PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
M ARIN F LORIN

CĂLINEŞT I
Nr. 2/30.01.2017

CONT RASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

