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HOTARARE NT. 7

gravincadrall cu
privind aprobarea pentru anul 2021 a num[rului de asistenlt personali ai persoanelorcu handicap
cu handicap
persoanelor
ai
legali
contract de muncd gi a num[rului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentanlilor
Consiliul local al comunei Sineqti judelul lasi'
in calitate de initlator'
Examlnand proiectul de hotarare n r.10i4111.02.202-1 al Primarului comunei Sinesti,
AvAnd in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului

comunei
Ser
ai persoanelo

1126115'022021;

Sociala prin care se propune aprobarea pentru anul 2021 ' a
pe rcza comunei Sinegi,
, incadrali cu contract de muncd

-Raportul nr.loi,lztll .o2.2021intocmit de

numarului de asistenti pesonali
conform art.6 alin.2 din Hohrarea Guvernului
-raportul de specialitate al contabilului nr.1073/1 1.02'2021:
'1
-rabortut de specialitate al responsabilului de viz6, CFP. nr. 075/1 1.02,2021:
ln conforrnitate cu Prevederile:
;

ivind protectria gi promovarea drepturilor persoanelor cu
egii nr. 448I2OOG privind proteqia Ei promovarea drepturilor
modificarile 9i completarile ulterioare ;
persoanelor
le de incadrare, drepturile 5i obligaliile aststentulul personal
_ aft.S, aft. 6
2712001 cu modificdrile qi completdrile ulterioare
al persoane
312003 privind Codul Muncii' republicata
- ar1.82 alin.
-ordinul comun nr.7g4 din 7 octornbrie2002al Ministrului sdndt[trii qi familiei, respectiv nr,380 din 7 decembrie2002al
pdrinlilor sau
Ministrului administraliei publice - privind aprobarea modalitalii de platd a indemnizaliei cuvenite
acestuia'
grav
sau
reprezentantului
handicap
reprczentanlilor legali ai copilului r;u handicap grav, precum qi adultului cu
publice,
republicatd;
in
administralia
decizionald
- Legii 52l2Oi0e privinO transparenta
y2and avizele iavorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local comunal.
Yazand si indeplinirea cerintelor legale referitoare la cvorum

nr.
ce
are
din

lnbazaatrtouliuniiorprevzutedel2g-alin.(2),lit.cl)cutrimiterela alin.(7),lit.b), giintemeiul a11.196,alin.(1)lit'

a) dln Ordonanta de Urgenta a Guvernului

nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

pentru anul 2021 , un numAr de 18 de asistenfi personali ai
munca gi un numdr de 38 beneficiari de indemnizalii lunare
cap grav, adullilor cu handicap grav ori reprezentanlilor

1
persoanetor cu
cuvenite parinli
Art.

legali ai acesto

ArI.2
respectiv stabilit po
plaia indemnizalbi
Art.3. pre

i-

espectarea dispoziliilor ar1.37 ali.l lit."a" din Legea 44812006,
cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice iar

e cu prevederile art. 43 din aceeaql lege.
i contestatzl la instanta de judecatd pe calea contenciosului administrativ, potrivit
Legii contenciosului admlnistrativ nr.544l2OO4, cu modificarile si completarile ulterioare'.
prezenta
Art.4. primarul comunei Sinesti prin personalul din aparatul s[u de specialitate va duce la indeplinire
hotarare.

.
.
.
.

o

Art. 5. .-Secretarul comunei va asigura publicitatea
-primarului comunei -spre stiinta qi conformare,

gi

va comunica prezenta hotarare:

-serviciului de asisten{d sor:iald spre stiinfd 9i conformare,
-compartimentul contabilitate, ltaxe gi impozite locale -spre stiin{d 9i conformare,
-responsabilului cu pagina de internet a primiriei locale,
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii.

Adootatb astazi: 19 februarie 2021.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier

loan Alexandru

Contrasemnat confbrm art.'l 40
alin.1 din O.U.G.R. nr.5712019

SECRETAR GENERAL,
Nancy |,oghin
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