
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA F{R. 26

Privitoure lu: uproburea numdralai asistenlilor personnli ui persoanelor ca
Itandicap grav Ei u indemnizu{iilor lunure pentru persoanele cu handicap
grav, pe anul 2019

Consiliul Local Alunu, JudeJul Ydlcea, intrunit in qedinla ordinard din
data de 19.04.2018, la care participa un numdr de 13 consilieri din numdrul total
de 13 consilieri in funcfie;

Avdnd in vedere Hotdr0rea Consiliului Local Alunu, Judeful Ydlcea nr
16106.03.2019, prin care doamna Bumbar Denisa-Maria a fost aleasd
pregedintele gedinfei pe o perioadd de 3 luni;

Avand in vedere:
- referatul d-nei Boeangiu Luminila, secretarul com. Alunu, Judetul

Valcea, inregistrat sub nr. 4446 din 12.04.2019, prin care propune aprobarea
numlrului asisten{ilor personali ai persoanelor cu handicap grav qi a
indemnizaliilor lunare pentru persoanele cu handicap grav, pe anul 20L9;

- expunerea de motive inregistratd sub nr. 4447 din 12.04.2A19 ,

intocmitS de primarul comunei Alunu, Judeful Ydlcea;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

LocalAlunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectirl legditatii a proiectului

de hotarare intocmit de secretarul comunei, i 
'

In conformitate cu prevederlle art. 36" alin. (6),.litera "{,',, pun"tul 2 din
Legea nr.2l5l200I privind administratia publica localdrepublicatd; art. 4A ahn
(1), art. 43 alin (2) din Legea nr. 44812006 privind proteclia qi promovarea
drepturilorpersoanelor cu handicap; art.6 alin (2) din HG nr.42712001 pentru
aprobarea normelor metodologice privind condiliile de incadrare, drepturile qi
obliga{iile asistentului personal al persoanei cu handicap gray, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, cu un numSr de 13 voturi pentru, adoptd urmatoarea:



sorAnAnn

Art.l. Se aprobi un numir de 7A posturi pentru asisten{ii personali ai
persoanelor cu handicap gray, pe anul 2019.

ArL 2. Se aprobd plata unui numir de 25 indemnizatli lunare pentru

persoanele cu handicap grav de pe raza comunei Alunu, judeful Vdlcea, pentru

anuJ2Al9.
Art.3. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezenter hotanri, informand Consiliul Local asupra

modului de indeplinire.
ArI.4 Prezenta hotarare se va comunica: primarului comunei Alunu,

Institu{iei Prefectului-Jude{ul Yalcea, in vederea exercitdrii controlului de

legalitate qi se va afiqa la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
D.A4.2A'9

Presedinte Contrasemneazi
Secretar,

Boeangiu LuminiJa
Bumbar


