
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.385/21.01.2020

PROIECT  DE HOTĂRÂRE
privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

care se vor finanţa în anul 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Aluniş   nr. 385  din 21.01.2020;
-Raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabilitate, nr…… din……….;
-Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate  din cadrul Consiliului Local al comunei Aluniş;
-Prevederile art. 6, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera d) şi alin.(7), litera a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Se aprobă pentru anul 2020  un număr de 19 posturi destinate asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din comuna Aluniş.

Art.2. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
-      Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
       Primarului comunei Aluniş
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe
       site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr. 3
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 385/21.01.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai

persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2020

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

aprobarea  numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2020

	
în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

        Pentru  fundamentarea corespunzătoare a bugetului local al comunei Aluniş în
anul 2020 şi pentru buna desfăşurare a activităţii în acest domeniu este necesară
stabilirea numărului maxim de posturi  pentru asistenţii personali care se vor
finanaţa în acest an.
         Propun   finanţarea  a 19 posturi în anul 2020.

          Având în vedere cele expuse mai sus supun spre aprobare Consiliului Local
proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


