COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 si angajarea a doi asistenti personali

Consiliul Local al comunei Icoana , județul Olt,
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr. 17/27.04.2022 privind aprobarea numărului de
posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav si angajarea unui asistent
personal;
Având in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. 817/27.04.2022, raportul de
specialitate al comp. Asistenta sociala nr. 822/27.04.2022 si raportul comp. Financiar-contabil
nr. 818/27.04.2022,
Având în vedere prevederile :
a) art. 35- 44 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 5, alin. (1), art. 6, alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2001, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile
asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
d) - art. 129,alin. (3), lit. “c”, alin.(7), lit. “b”,alin. (14) și a art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
e) cererea numitului Savulet Voicu Nicolae nr. 337/08.02.2021 si a numitei Caldararu Ioana
Loredana nr. 720/12.04.2022 insotite de documentele necesare angajarii pe postul de asistent
personal
f) Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 17/27.04.2022,
In temeiul art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă pentru anul 2022 un număr de 10 posturi de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, la nivelul comunei Icoana .
Art.2 Se aprobă încadrarea numitilor Savulet Voicu Nicolae, din com. Icoana, sat Ursoaia, str.
Cucului, nr. 6, jud. Olt si Caldararu Ioana Loredana din com. Icoana, sat Floru, str. Ograzii, nr. 1,
jud. Olt pe postul de asistent personal, in conditiile prevazute la art. 35- 44 din Legea nr.
448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare .

Art.3 Primarul comunei Icoana va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
compartimentele de specialitate .

Preşedinte,
Mihai Nelu
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 17 din 27.04.2022

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total de 11 consilieri în
funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 17/27.04.2022
Nr.
crt.

Operațiuni efectuate

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei responsabile să
efectueze procedura

0

1

2

3

Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
27/04/2022

1
x simplă □ absolută □ calificată
2

Comunicarea către primar

06/05/2022

3

Comunicarea către prefectul județului

06/05/2022

4

Aducerea la cunoștința publică

06/05/2022

Comunicarea, numai în cazul celei cu
5
caracter individual
6

Hotărârea devine obligatorie sau produce 06/05/2022
efecte juridice, după caz

