ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
PRIMAR

Nr.3.600 din 18.04.2018
HOTĂRÂREA NR
din data de.
privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei
CIURBA MARIA
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.04.2018.
Luând act de:
Cererea numitei Ciurba Maria domiciliată în comuna Ibăneşti, , nr. 783 jud. Mureş în caliatate de nora
a persoanei cu handicap grav, Ciurba Elena cu domiciliu in Ibănesti Nr.114, înregistrată la Primăria
comunei Ibăneşti cu nr.3650/19.04.2018 prin care solicită angajarea în funcţia de asistent personal;
Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3212 din 15.03.2017 emis de către Comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi acordul favorabil nr.17.851 din 22.03.2017 privind
opţiunea numitei Ciurba Elena de a beneficia de asistent personal;
Raportul nr.3.366 din 05.04.2018 prezentat de Compartimentul de asistenţă socială;
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 Legii nr. 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
prevederile art. 12 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art. 5 alin. 1 din HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
prevederile art.36 alin.(1), şi alin.(2) lit. d, alin. 6 lit. a, pct. 2 şi art. . 45 (1) din Legea nr. 215/2001 –
privind administraţia publică locală, 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 angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Ciurba Maria, domiciliată
în comuna Ibăneşti, nr.783, jud. Mureş, pentru persoana cu handicap grav Ciurba Elena cu domiciliu in
Ibănesti nr.114, începând cu data de 1 mai 2018.
Art. 2.- Asistentul personal se obligă să presteze pentru persoana cu handicap grav toate
activităţile şi serviciile prevăzute în contractul de muncă, fişa postului, potrivit drepturilor şi obligaţiilor
asistentului personal al persoanei cu handicap grav, prevăzute de art. 36 şi art. 37 din Legea nr.
448/2006.
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Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş,
Compartimentului asistenţă socială, Ccompartimentului financiar-contabil impozite şi taxe, persoanei
nominalizate la art. 1 şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la
adresa www.ibanesti.ro

INIŢIATOR,

Primar
Dan Vasile-Dumitru
P. Secretar,
Man Ancuța Nicoleta
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