CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDE UL ARAD

avizat,
secretar,

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.
Din _____________________
Privi d sta ilirea u ărului de asiste i perso ali pe tru a ul

-

6

Co siliul lo al Livada, jude ul Arad, avă d î vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad
- prevederile art. 6 alin.2 din Anexa la Hotărârea r. 4 7/
pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
o ligatiile asiste tului perso al al persoa ei u ha di ap, u odifi ările şi
o pletările ulterioare
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

-

-

Art. Se sta ileşte u ărul asiste ilor perso ali di o u a Livada, astfel :
în anul 2016 se apro ă u u ăr de de posturi de asiste i perso ali
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se u este d-na
Hăl ăgea Mirela, i spe tor u atri u ii î asiste ă so ială i aparatul de
specialitate al Primarului comunei Livada.
Art. 3 Prezenta se comunica cu:
- Compartimentul asistenta sociala din cadrul Primăriei o u ei Livada
Institutia Prefectului judetului Arad

I i iator proie t
Şer Milito

Co trase ează
secretar
Maria a Eliza Otlă a

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere art. 6 alin.2 din Anexa la Hotărârea r. 4 7/
pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap care prevede
o ligativitatea apro ării a uale de ătre o siliul lo al al u ărului de asiste ti
personali, propun aprobarea pentru anul 2016 a u ui u ăr de
de posturi de
asiste i perso ali pentru comuna Livada.

Primar,
Milito Şer

Raport de specialitate

Având în vedere art. 6 alin.2 din Anexa la Hotărârea r. 4 7/
pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap care prevede
o ligativitatea apro ării a uale de ătre o siliul lo al al u ărului de asiste ti
personali, propun aprobarea pentru anul 2016 a u ui u ăr de
de posturi de
asiste i perso ali pentru comuna Livada.

Intocmit,
Insp.Mirela Hăl ăgea

COMISIA PENTRU PROGRAME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ă
ADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ă
AGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Cu privire la stabilireaănum ruluiădeăasisten iăpersonaliăpentruăanulă2016
Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i:
- dl. Bimbo Iosif- presedinte
- dl. MatişăAdrian- secretar
- d-na. Florincuta Alexandrina
- dl.ăăŞoicaăAdrian
- dl. Somesan Ionel
- dl. Cândea Andrei
- dl. Axinte Vasile

S-aă dezb tută proiectulă deă hot râreă cuă privire la stabilireaă num ruluiă deă
asisten iă personaliă pentruă anulă 2016,
hot râreă careă se
avizeaz ________________.
Preşedinte
Secretar
BimboăIosifăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMatişăAdriană

