
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali 

ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2016

                         Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
             Având în vedere:
             - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor  cu  handicap,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile  HGR  nr.
268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedrilor Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

             - prevederile art. 5 alin. (1) şi 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, modificată prin H.G. nr. 463/2005.
                          Examinând:
                          - expunerea de motive nr.1872/13.07.2016 a primarului comunei Cocora privind
necesitatea  şi  oportunitatea  adoptării  unei  hotărâri  privind  aprobarea  numărului  asistenţilor
personali;
                          - referatul nr.1873/13.07.2016 al compartimentului de specialitate;
                          -raportul de avizare nr.1924/21.07.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                          -raportul de avizare nr.1925/21.07.2016 al comisiei pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.

               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. 2 lit. d), punctul 2 şi ale art. 45 alin.
(1)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1-  Se aprobă pentru anul 2016 un număr de 15 posturi pentru asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav.

Art.2-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul de
asistenţă socială prin Compartimentul personal- contabilitate.
            Art.3.-Hotărârea consiliului local nr.20 din 27.04.2016 se abrogă.

Art.4-Prezenta  hotărâre  se  comunică:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Ialomiţa,
Primarului  comunei  Cocora,  Compartimentului  de  asistenţă  socială,  Compartimentului
contabilitate  –  resurse  umane,  se  aduce  la  cunoştinţa  cetăţenilor  prin  afişare  prin  grija
secretarului comunei.

        PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                 VLAD   DOREL                                                                              Secretar,
                                                                              Stanciu Constantin
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