
Președinte de ședință,
Vasile MITRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

            Consiliul local al comunei Bicaz, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară în

ziua de 27 februarie 2020

            Având în vedere:

        - proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar,insotit de expunerea de motive,raportul de specialitate elaborat de
compartimentul de resort, avizul comisiei de specialitate precum şi avizul secretarului comunei.

               -   art.40 şi art.44  alin. (1) lit.a) din Legea  nr.448/2006 privind protectia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata; cu modificarile si completarile ulterioare.

        - prevederile HG nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 ,

              - art.86,87, si 88 din Legea nr.292/2011, Legea asistentei sociale

             - art.5 alin(1) si art.6 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.427/2001,pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conditiile de incadrare,drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare;

            -In temeiul prevederilor articolului 129  alineatul (2) litera (b) aliniatul (4) lit.(a) alin(7) lit(b)   ale   art.139 alin.1 si art.196 alin
(1) lit.( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ 

  

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1. – (1) Pentru anul 2020 se aproba un numar de 10 posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav,si
un numar de 10 posturi indemnizatii fixe pentru persoanele cu handicap grav care opteaza pentru indemnizatii fixe,echivalent cu
salariul net lunar al asistentului social debutant din unitatile bugetare.

                        (2) In cazul inregistrarii mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea unui asistent
personal,sau indemnizatii fixe, acestea se vor analiza si aproba ulterior de catre Consiliul local.

            Art.2.Contractul individual de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap se incheie cu primarul comunei
Bicaz

            Art.3. – Prezenta se comunică:

Institutiei Prefectului judetului Maramureş
Primarului comunei Bicaz
Compartimentului contabilitate al primăriei.
Compartimentului asistenta si protectie sociala.

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ

HOTĂRÂREA
nr. 7 din 27.02.2020

privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali pentru persoane cu handicap grav si
indemnizatii fixe pentru anul 2020.
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