ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 37
din 28 martie 2016

privind acordarea indemnizaţiei de însoţitor domnului
COMAN MIHAI
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data de 28
martie 2016.
Luând act de:
Cererea domnului Coman Mihai domiciliat în comuna Ibăneşti, sat Ibăneşti, nr. 446, jud.
Mureş în caliatate de persoană cu handicap grav, înregistrată la Primăria comunei Ibăneşti cu nr.
2682/16.03.2016 prin care solicită acordarea indemnizaţiei de însoţitor;
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 11482 din 27.11.2015 emis de către Comisia
de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş;
Comunicarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş nr. 17.821
din 15.03.2016;
Raportul compartimentului de specialitate nr.2683 din 16.03.2016 prezentată de
Compartimentul de asistenţă socială;
Expunerea de motive nr. 2555 din 15.03.2016, prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederilor art. 42 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
prevederile art. 10 şi art. 12 din Codul Muncii;
prevederile art.36 alin.(1), alin.(6), lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 45 (1) şi art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3)-(7) din Legea nr. 215/2001 –
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare de însoţitor în sumă de 956 lei domnului
Coman Mihai domiciliat în comuna Ibăneşti, sat Ibăneşti, nr. 446, judeţul Mureş în calitate de
persoană cu handicap grav, începând cu data de 1 aprilie 2016.
Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, domnului Coman Mihai şi se aduce la cunoştiinţa
publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro
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