PRIMARIA }IUNICIPIT]I,t]I ]IARGHITA

HOTARiRE
privind aprobaaea numirului de asisten(i personali ai persoanelor cu hrndicap grav ii a
Ilumirului de indemnizatii lunare cuyenite pirinlilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu
handicap grav, adul(ilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceplia
celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2017
Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in $cdinfa ordinar5 din data de 26 ianuarie
2017,
Vdzand raportul nr.236/13.01.2017 al ServiciuluiAdministra!ie Locald,Autoritale Tutclari $i
Asistenta Sociald din cadrul Primtrriei Municipiului Marghita, referarul de aprobare al Primarului
Municipiului Marghita inregistrat cu nr. 235 din 13.01.2017,

ln conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind condi!iile dc
incadrare, drepturile 9i obligagiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin
Hotererea Guvemului nr.42712001, co modificerile gi completdrile ulterioarc ti arr. 36, 37. 42 $i 43
din Legea nr.448/2006 privind protecfia $i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
In baza art. 36, alin.(l), alin. (2) lit. ,,a" $i ,,d" , alin.(6), lit.a. pct.2 Si in remeiul ari. 45, alin.
(1) din Legea adm inistrafiei publice locale nr. 215 / 2001,

HOT,4.RE$TE:

Art l.

aprobtr,la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2017, un numerde 50 de
asistenli personali ai persoanelor cu handicap grav gi un numar de 130 indemnizatii lunare cuvenite
pirintilor sau reprezentanlilor legali ai copilului cu handicap grav, adullilor cu handicap grav ori
reprezentanlilor legali ai acestora, cu excepia celor cu handicap vizual grav.
Art,2. Salarizarca asistenlilor personali se face cu respectarea prevederilor art.37 din Legea
448/2006, iar plata indemnizafiei lunare cuvenite parinlilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu
handicap grav, adultilor cu handicap grav, ori reprezentanfilor legali ai acestora in conformitate cu
Se

prevederile art. 43 din aceeagi lege.

Art.3.

Prezenta hoterare se comunica :Primarului Municipiului Marghita;lnstituliei
i Bihor:Serviciului Administratie Locale, Autoritate Tutelara ii AsistentA SocialA:
Biroului contabilitate; Compartimentului resurse umane; la dosar.
Prefectului j udelulu
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