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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSI''ÍUL LOCAL

.l

HOTARAREA

J-r
,l

ttr.L4l I 2OL4

piuind suplimentarea numarului loanrilor destinate acorddii indemnizatii lunare
persoanelor an handicap grau din municipiul Gheorgheni

Consiliul Local al Municipiului

Gheorgheni

intrunit ín qedin[a ordinará, linutá la data de 2I august 2014,
avánd in vedere:
expunerea de motive nr.697 I l2OI4 a Primarului municipiului Gheorgheni,
raportul de specialítate nr.718l/2014 al Seruiciului public de asisten,td.sociald' din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni;
asistenlilor personali ai
H.c.L. nr.4/2014, privind aprobarea numárului
lunare, acordate
persoanelor cu handicap grav 9i a numárului de indemnizalii
persoanelor cu handicap grav sau reprezentanlilor legali ai acestora pentru anul
2014
H.C.L. nr.I3/2OI4, piuind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2oL4 9i estímári pentru aníi 2015_2017, cu
rectiÍicárile ulterioare, cu rectifi cárile ulterioare ;
rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local
Gheorgheni:
Administrarea patrimoniului, buget, finan,te, crearea surselor de uenituri propii;
Sandtate, culhrd", protecfi.e sociald, cutte, rela(ii an oragele infrafite.
Luánd in consideraÍe prevederile:
art.35-44 din Legea nr.448l2Oo6, privind proteclia Ei promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicatá, cu modiÍicáríle qi completárile ulterioare;
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legíi nr.449/2oo6 priünd
proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G.
nr.268 l 2oo7, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
a:rt.6, alin. (2) din Norma metodologicá privind condiliile de íncadrare, drepturile gi
obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap' aprobatá prin H.G.
nr.427l2oo1, cu modiÍicárile ulterioare prin H.G. nr.463/2oo5;
art.2o din o.U.G. nr.Io3l2o13, privind salarizarea personalului plátit din fonduri
publice in anul 2oI4, precum gi alte másuri ín domeniul cheltuielilor publice;
privínd
art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct.2, din I.egea nr.2I5/2ooI,
administralia publicá localá, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
Ín temeiul preuedeitor art.45 alin. (2), Iit.a) 9i ale art.115, alin.(l) lít.b) din Legea
nr.215l2oo7, priúnd administra{ia publicá localá, republicatá, cu modiÍicárile qi
completárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:

cu $ase locuri
a numárului
de
suplimentarea
Art.1
Se aprobá
27 índernniza[ii lunare, pe anul 2oI4, destinate acordárii persoanelor cu handicap grav
acestora din municipiul Gheorgheni.
sau reprezentanlilor 1eg4!ai
,prezentei
hotárári vor fi duse la índeplinire de óátre: Primarul
Art.z _ Prevederile
Municipiului
Gheorgb@
Seruiciul public de asistenird sociald qi Cogpartimentul de
Prímarului
de specialíta@l
din cadrul aparatului
resurse umane 9i sdE7zare
Municipiului Gheorgheni

Art.3 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institu{ia Prefectului, judelul Harghita,
qi se comunicá: Primarului Municipíului Gheorgheni, Directiei economice, Seruiciului
public de asistenfa sociala qi Compartimentului resurse umane gi salarizare dín cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.

Gheorghení, la 21 august 2074

PRE$EDINTELE SEDINTEI,
Keresztes
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNTCIPIULUI,
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