
                        

R O MÂ N I A
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

H O T Ă R Â R E A  Nr.  12/2013

Privitor la: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2013

Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 28-03-2013, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11
consilieri în funcţie.

Văzând că Dl. consilier POPESCU MARIN  a fost ales Preşedinte de şedinţă
pentru o perioadă de 3 luni.

AVÂND în vedere:
  - Referatul nr. 789/28.03.2013 prezentat de Compartimentul de Asistenţă Socială din

cadrul Primăriei Lăcusteni, prin care propune completarea numărului de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2013 de la 6 la 10 ;

-  Avizul  Comisiei  pentru  probleme  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-finanţe,
administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  localităţii,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin care se propune adoptarea proiectului de Hotărâre; 

 - În conformitate cu prevederile art.5 din H.G.R. nr.427/2001, referitoare la aprobarea
Normelor  metodologice  privind  condiţiile  de  încadrare,  drepturile  şi  obligaţiile  asistentului
personal al persoanei cu handicap.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, cu un nr. de 11 voturi „PENTRU”, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E:

            Art.1 Se aprobă completarea numărului de asistenţi personali pentru persoane cu
handicap grav cu 4  posturi de la 6 pe anul 2012 la 10 pe anul 2013  .

Art.2 –  Primarul  comunei  Lăcusteni  va  lua  măsuri  pentru  a  asigura  ducerea  la
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.3 –  Prezenta  Hotărâre  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vâlcea,
Serviciului de contabilitate al Primăriei Lăcusteni.
       Lăcusteni: 28-03-2013

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               

               POPESCU MARIN                                                 
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