ROMÂNIA
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21
din 31 martie 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 1902/22.03.2010 a doamnei Toth
Erika, domiciliată în oraşul Miercurea Nirajului, sat Dumitreşti nr. 34, avizul nr. 9985/21162 din
17.03.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului şi Certificatul de
încadrare în grad de handicap nr. 2412/26.02.2010 eliberat pentru Toth Elisabeta, cererea cu nr. de
înregistrare 1919/23.03.2010 a doamnei Szakacs Marta, domiciliată în oraşul Miercurea Nirajului, str.
Gării nr. 36, avizul nr. 9990/722 din 17.03.2010 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului şi Certificatul de încadrare în grad de handicap cu nr. 8241/30.08.2004 eliberat pentru
Kovacs Magdalena 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 mai 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 contabilă.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş,
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică.
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