ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 13
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.01.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 25.01.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării, pentru anul 2011,
cu un număr de 45 de locuri, la nivelul orasului Ocna Mures, a numarului de persoane care pot
beneficia de indemnizatiile lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav conform Legii
nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 448/2006,
aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr 268/2007; reducerea, începând cu anul 2011, a
celor 45 de posturi ocupate de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din oraşul Ocna
Mureş ”, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut
Augustin Iosif;
Vazand: referatul nr. 723/19.01.2011 al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane,
informatizare precum şi referatul nr. 2021/27.01.2011 şi raportul intocmite de catre Serviciului
Public de Asistenta Sociala;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, coroborată cu prevederile art.42, alin.(7) din Legea nr.448/18.12.2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G.R. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.448/2006, Ordinul comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei
publice nr 794/2002, ale H.G nr 1175/2005 privind aprobarea strategiei nationale pentru protectia,
integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, in perioada 2006-2013, ale H.G nr
463/2005 privind modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentilor personali ai persoanei cu handicap, aprobate prin H.G nr 427/2001;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă suplimentarea, cu un număr de 45 de locuri, pentru anul 2011 la nivelul
orasului Ocna Mures, a numarului de persoane care pot beneficia de indemnizatiile lunare cuvenite
persoanelor cu handicap grav conform Legii nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare si a
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 448/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului
Romaniei nr 268/2007.
Art.2: - Se aprobă reducerea, începând cu anul 2011, a celor 45 de posturi ocupate de către
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din oraşul Ocna Mureş.
Art.3: - Organigrama şi Statul de funcţii ale Primăriei oraşului Ocna Mureş se modifică în
mod corespunzător.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul public de asistenţă socială,
- Serviciul buget – contabilitate, resurse umane,informatizare din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş
Ocna Mureş, 31.01.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
JR. FLORIN AUREL POPA

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARA

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”:14.
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