
RO M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   MILOSESTI  

  HOTARARE 

privind  aprobarea numarului de asistenti personali pentru adulti si
copii cu handicap grav , pentru anul 2015

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

            -   prevederile  art. 6 , alin. (2)  din  Normele  metodologice  privind conditiile de incadrare, 
drepturile si obligatiile asistentului  personal al persoanei cu handicap , aprobate prin  H.G. nr. 
427/2001  cu modificarile si completarile ulterioare ;
            -   prevederile art. 40 din Legea  nr.  448 / 2006  privind protectia   si promovarea  drepturilor
persoanelor  cu  handicap  ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-    prevederile Legii nr. 284/2010 privind  salarizarea  unitara a personalului  platit  din  
fondurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-    prevederile  HCL Milosesti nr. 5/ 2015 privind  aprobarea  bugetului local  pentru anul  
2015 ;

-    Examinand  :
- Expunerea  de motive  a  primarului  , nr. 742/12.03.2015 ;         
- referatul inspectorului  contabil  ,nr. 745/ 12.03.2015 ;  
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ ,
nr. 847/19.03.2015 ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte,  muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 855/19.03.2015 ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. 851/19.03.2015;       

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d)  , alin. (6)  ,lit. a)  punctul 2, art. 45-(1) , art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind  administratia  publica locala , republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare  

H O T A R A S T E  :

Art. 1.  Pentru anul  2015 se aproba  un  numar de 8 asistenti  personali  pentru  adultii  cu 
handicap grav si un numar  de 3  asistenti personali pentru copiii cu  handicap grav.

Art.2.  Primarul localitatii  va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte  de sedinta ,
Consilier local Popescu Valentin Nicolae  

                  Contrasemneaza,
Secretar comuna  Jipa  Eugenia           
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