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           HOTĂRÂRE 

 NR.24 din 24.03.2017 

privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap 

pentru anul 2017 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ibănești, Județul Mureș, întrunit în ședință ordinară în data de 24 martie 

2017; 

Luând act de: 

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.2475 din 16.03.2017 prin care se 

propune numărul de asistenți sociali care să fie angajați în cursul anului 2017; 

- Expunerea de motive nr.2586 din 16.03.2017, prezentată de către Primarul comunei Ibănești; 

- Avizele Comisiilor de specialitate; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile: 

a)art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,b) art.86, 87 şi 88 din legea nr.292/2011, legea 

asistenţei sociale; 

c) art. 40 şi art 44 alin.(1) lit “a” din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea  

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterio 

are;  

d) art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice  

privind conditiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

   Art.1. – (1) Pentru anul 2017 se aprobă un număr de 20 de posturi de asistent personal pentru 

persoanele cu handicap grav. 

(2)În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav pentru angajarea unui 

asistent social, acestea se vor analiza şi aproba ulterior de către Consiliul Local. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș, Primarului Comunei 

Ibănești, Compartimentului financiar contabil impozite și taxe, Compartimentului de asistență socială și se 

aduce la cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro  

 

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                  p. Secretar 

                inspector, Man Ancuța-Nicoleta 

http://www.ibanesti.ro/

