ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTARAREA NR . 1
Cu privire la: aprobarea pe anul 2007 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
12.02.2007, la care participa un numar de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie.
Vazand ca prin votul unanim doamna consilier Ungureanu Simona a fost aleasa presedinte de
sedinta conform art. 35 din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand in dezbatere :
-Expunerea de motive a domnului Primar, ing. Dragu Ionel, inregistrata la nr. 549 din 06.02.2007
si proiectul de hotarare privind aprobarea pe anul 2007 a numarului de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 550 din 06.02.2007 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 551 din 06.02.2007 ;
Tinand seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de
secretarul comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 552 din 06.02.2007 ;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu
handicap, modificata si completata prin HG 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind
conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 427/2001, HGR 1825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata; Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit. a si art. 46 alin (1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu un numar de 10 voturi « pentru », ....
voturi ,,impotriva’’ si ..... ,,abtineri’’, se adopta urmatoarea:

HOTARARE
Art. 1. Se aproba numarul de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2007,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Contabilul si persoana delegata cu atributiuni de asistenta sociala din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea vor lua masuri pentru ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3. Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea urmari ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari informand Consiliul Local 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 va 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.
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,

Secretar,
Ungureanu Simona
Maldaresti,12.02.2007
Dact. in trei exemplare

Beregata Camelia
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ANEXA LA
HCL
Nr.1/2007

TABEL NOMINAL CU ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU
HANDICAP GRAV, AFLATI IN EVIDENTA PRIMARIEI COMUNEI
MALDARESTI, JUDETUL VALCEA

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

Numele si prenumele asistentului
personal
Armasescu Mihaela
Belciu Maria
Cirjan Elena – Aurora
Dinescu Nicoleta
Dinulica Gh. Ana
Gherghina Eugenia
Ghisoiu Maria
Holtei Ioana
Mormonea Ecaterina
Patirea Elena
Radu Viorel
Teodorescu Ligia
Terteci Crina Catalina
Voicu Maria

Presedinte de sedinta,
Ungureanu Simona

Maldaresti,12.02.2007
Dact. in trei exemplare

Numele si prenumele persoanei cu
handicap grav
Dolofan Maria Camelia
Belciu Nicolae
Covrescu Virginia
Dinescu Alexandru Constantin
Bociog Maria
Stancescu Elena
Ghisoiu Ana – Maria
Hera Marian – Nicolae
Mormonea Gheorghe
Patirea Constantin
Radu Nicolae
Bulborea Iacob
Terteci Alexandru Constantin
Vaduvici Constantin

Contrasemneaza,
Secretar,
Beregata Camelia

