ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTĂRÂREA nr. 6
PRIVIND: aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a
numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap
grav, adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora la nivelul comunei Maldaresti,
judetul Valcea.
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data de
06.02.2009 la care participa un nr. de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie;
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Ghisoiu Victor a fost ales presedinte de sedinta
conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Luand in dezbatere :
- Raportul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în calitatea sa de
initiator, înregistrat sub nr. 474 din 02.02.2009;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 475 din 02.02.2009
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 476 din 02.02.2009 ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
analizand prevederile art. 6 alin (2) din Normele metodologice privind conditiile de incadrare,
drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin hotararea Guvernului
nr. 427/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 36,37,42 si 43 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
in conformitate art. 36 alin (1) alin (2) lit ,,a’’ si ,,d’’, alin (6) lit. ,,a’’ pct. 2 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. ,,f’’ si art. 115 alin (1) lit.’’b’’din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata,
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 10 voturi ,,pentru’’ prezenta hotărâre:
Art.1 – Aprobarea la nivelul comunei Maldaresti, judetul Valcea pentru anul 2009 a unui numar
de 16 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a unui numar de 2 indemnizatii lunare
cuvenite adultilor cu handicap grav, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2 – Salarizarea asistentilor personali se face cu respectarea prevederilor art. 37 din Legea nr.
448/2006, iar plata indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav in conformitate cu
prevederile art.43 din aceeasi lege.
Art.3 - Primarul Comunei Maldaresti va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari
informand Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, asupra modului de indeplinire.

Art. 4 - (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Valcea in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei Comunei Maldaresti,
judetul Valcea si pe site-ul Primariei Comunei Maldaresti, wwwprimariamaldaresti@.ro
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu un
număr de 10 voturi ,,pentru’’, 0 voturi ,,împotriva’’
Presedinte de sedinta,
Ghisoiu Victor
Localitatea Maldaresti
Nr. 6 din 06.02.2009

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Beregata Camelia
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ANEXA LA
HCL
Nr.6/2009

TABEL NOMINAL
cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare
cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori
reprezentantilor legali ai acestora la nivelul comunei Maldaresti, judetul Valcea

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15.
16.
17.
18.

Numele si prenumele asistentului
personal
Armasescu Mihaela
Belciu Maria
Cirjan Elena – Aurora
Dinescu Nicoleta
Dinulica Gh. Ana
Dinca Ioana
Ghisoiu Maria
Holtei Ioana
Lungulete Ionica
Mormonea Ecaterina
Mihai Violeta
Neamtu Vasilica
Patirea Elena
Teodorescu Ligia
Terteci Crina Catalina
Voicu Maria
Indemnizatie insotitor handicap
Indemnizatie insotitor handicap
Presedinte de sedinta,
Ghisoiu Victor

Maldaresti,06.02.2009

Numele si prenumele persoanei cu
handicap grav
Dolofan Maria Camelia
Belciu Nicolae
Covrescu Virginia
Dinescu Alexandru Constantin
Bociog Maria
Dinca Andreea Giorgiana
Ghisoiu Ana – Maria
Hera Marian – Nicolae
Lungulete Ioan - Stefan
Mormonea Gheorghe
Popa Maria
Cicu Gheorghe
Patirea Constantin
Bulborea Iacob
Terteci Alexandru Constantin
Vaduvici Constantin
Pendus Gheorghe
Nistor Elena Claudia
Contrasemneaza,
SECRETAR,
Beregata Camelia

