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HOTĂRÂREA NR. 61 
 

din 01 septembrie 2010 
 

Privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor  
persoanelor cu handicap 

 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând statul de funcŃii şi organigrama 

asistenŃilor persoanelor cu handicap, cererea cu nr. de înregistrare 5166/25.08.2010 a dnei 
Kolozsvari Judit, domiciliată în oraşul Miercurea Nirajului, str. Teilor nr. 44, în calitate de curator al 
numitului Kolozsvari Stefan, prin care solicită angajarea dnei Lörinczi Ilona, domiciliată în oraşul 
Miercurea Nirajului, str. Nirajului nr. 13 în funcŃia de asistent personal a dlui Kolozsvári Stefan, 
acordul favorabil nr. 10673/23036 din 24.08.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului şi Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 12050/08.12.2008, eliberat 
pentru dl. Kolozsvari Stefan şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie 
publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanŃe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, H.G. nr. 
427/2001 privind aprobarea Normelor metodologice privind condiŃiile de încadrare, drepturile şi 
obligaŃiile asistentului personal al persoanei cu handicap, art. 36 alin. (3) litera “b” din Legea nr. 
215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată.  
 
 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Cu data de 01 septembrie 2010 se aprobă modificarea statului de funcŃii al 
asistenŃilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul 
oraşului şi referenta responsabilă de resursele umane. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, 
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi persoanei interesate. 
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