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HOT A RARE nr. '3q-

Privitoare la: " : Infiintarea unui post de asistent personat pentru persoana cu 
handicap grav Achim Nicolae 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 25 

aprilie 20.19,, la Care parlicipăun nr. ue 14\sonsilieri din totalul de 1S din câţi 
esteyof1PtitUlt, · t!U. : 

'~.\1~! ~~~j,l~i i,\ ' ~, i i ' . ' ' \ ': 1 ,, 1 

1 :'VR~Şnd ca prin H.C.L nr.28/28.03.2019, U()mnul consilier Traistaru Ion a fost 
. or:·· ···•r· .. ,. . . .· . .. . . .. 

ales'ph~s·~1chnte de sedinta ; ·. · · · ~ ·. ' · ' . 
' : ( 1 ! 

Lua~d :in discutie expune~ea" de rnotive prezent~ta de catre dl. Schell Robert
primarul orasului Brezoi, rapottul de: avizare al comisiilor de specialitate, precum 
si raportul de specialitate nr. ;2370/1~.04.2019 intocmit de Compartimentul 
Resurse Umane, prin care se propun,e ipfii9tarea unui post de asistent personal, 

1 1 • ! 

pentru persoana cu handicap gr,av f\.ţ:him Nicolae. 
l ! ~ 1 ' 1 )' 

Vazand raportul de avizare a: legalitatii i proiect,ului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului, '· · 

In conformitate cu dispoziţiile art.l, art.Sl alin;(l J din Normele Metodologice 
:'1 •il '! . ' ! '. 

privind conditiile de incadrare\'' drepturile ş'i plYlig9ti'i:le asistentului p'ersonal al 
pers~~~:rf:~,i 1cu handicap aprobaţ:e pf~n . · iH1G .. l(l:. 4Z7 /2,001, cu modificările şi 
co~~,~~:lttă!~~~.;~,' ylterio~re, prj~~qd 1 ~0~1qiţiil~. de.?pcaqr~;re, drepturile. 'şi obligaţiile 
aşist~ntu\]1ll,Iir~'.î;Jetson;al .al: p~.tşoan~1· cu nan~rcap $r ale art.35 dm Legea nr. 
4,48/20d6

1j i r&pu~licată·:. pfjyind pnptecţia Şi· promoyarea d'repturilor persoanelor 
cu handicap;, 

: 1 

1' 1 . 
':J; 

' :· 



În temeiul art.36, alin.(2) lit."d" si alin.(6) lit. "a" pct. 2 din Legea 
nr.215/2001 privind administrqţiapublică locală, rep\lb,licată, cu modificările şi 
C()mpletările ulterioare,' cu un\nr:' 14 ·, de .voturi ;,pentrg:(' ', 

Adopt~ ~r,,r,~.~t~~~~~.~~:.~ ·.: . . · 
.• ,: ··· ... HOTĂRÂRE: 

Art.l :Se aprobă infiinţarea unui post de asistent personal pentru persoana 
cu handicap grav Achim Nicolae. 

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

Art.3: Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 

-Instituţiei Prefectului; 

~Primarului orasului Brezoi ; 
' 

. -Achim Nicolae~ 

Brezoi, la 25 aprilie 2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar, 


