
" ROMANIA 

JUDETUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARARE Nr. 70 

Privitoare la: " Infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu 
handicap grav Bacan Vasile 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 
25 octombrie, 2018, la care pm1icipă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 
din câţi este constituit, · 

Vazand ca prin H.C.L nr.63/27.09.2018, domnul consilier Spiru Mariana 
fost ales presedinte de sedinta 

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. Schell 
Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum si rap011ul de specialitate nr. 5745117.10.2018 intocmit de 
Compartimentul Resurse Umane, prin care se propune infiintarea unui post de 
asislenl persuual, pt:ulru vt:rsuaua L:U llaw.Ii~.;a!J g1 a v Bae;an Vasile. 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului, in considerarea situatiei de fapt relevate prin raportul de 
specialitate mai sus mentionat, 

In conformitate cu dispoziţiile art.l, art.5 alin.(1) din Normele 
Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind condiţiile de încadrare, drepturile 
şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap şi ale art.3 5 din 
Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 

În temeiul at1.36, alin.(2) lit."d" si alin.(6) lit. "a" pct. 2 din Legea 
nr.215/200 1 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un nr. 15 de voturi "pentru" 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 



Art.l :Se aprobă înfiinţarea unui post de asistent personal pentru 
persoana cu handicap grav Bacan Vasile. 

Art.2:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 : Prezenta hotărâre se va comunica astfel : 
-Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
-Bacan Vasile. 

Brezoi la 25 octombrie, 2018 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR 

Sandu Nicol~ -.....\ 


