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HOTĂRÂRE 

Nr.80 din 22.11.2019 

Privind modificarea HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistent 

personal ai persoanelor cu handicap grav pentru  anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Tămășeni,întrunit în ședință în data de 22.11.2019 

Analizând prevederile: 

- art.40 și 44 alin.1,lit.a din Legea nr.448/2006,privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap,republicată cu modificările și completările ulterioare 

- art.6 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.427/2001,pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condițiile de încadrare,drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap,cu 

modificările și competările ulterioare, 

Luând act de : 

-referatul de aprobare  a primarului com.Tămășeni,în calitatea sa de înițiator, 

-raportul de specialitate elaborat de funcționarul public cu atribuții de asistentă socială înregistrat sub 

nr.7648/20.11.2019 

-avizul comisiiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

  In temeiul art.139 alin.1 și alin.3 lit.a coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminsitativ, 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.I.Se modifică art.1 din HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea numărului posturilor de asistent 

personal ai persoanelor cu handicap grav pentru  anul 2019 urmând a avea următorul cuprins: 

,,Art.1.Pentru anul 2019 se aprobă un număr de 38 posturi de asistenți personali pentru persoanele cu 

handicap grav,, 

Art.II..Primarul comunei Tămășeni prin functionarul public cu atributii de resurse 

umane,compartimentul de asistență socială și biroul contabilitate financiar,impozite și taxe,vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.III.(1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate,Primarului com.Tămășeni,Biroului contabilitate financiar,impozite 

și taxe,Compartimentului de Asistență Socială şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

com.Tămășeni. 

          (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                                            Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

DUMEA CORNEL                                                                     Secretarul general, 

                                                                                         Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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