
CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

Privitoare la: aprobarea
handicap grav qi a inde

HOTARAREA nr.I7

numlrului asistenfilor personali ai persoanelor cu
mnizafiilor lunare pentru persoanele cu handicap

grav, pentru anul 2021

Consiliul Local Alunu, Judefdl Vdlcea, intrunit in gedinla ordinarf, din
data de25.02.202l,lacare participd un numdr de 13 consilieri din num5rul total
de 13 consilieri in funcjie,

Avdnd in vedere Hotdrlrea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr.

10 din 25.02.2021, prin care domnul Ciobanu David a fost ales preEedintele

Eedinlei pe o perioada de 3 luni;
Avand in vedere:
- raportul d-nei Boeangiu Luminifa, secretarul general al comunei Alunu,

Judelul V61cea, inregistrat sub nr. 2553 din 23.02.2021, prin care propune

aprobarea numdrului asisten(ilor personali ai persoanelor cu handicap grav Ei a

indemniza{iilor lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul202l;
- referatul de aprobare inregistrat sub m.2554 din23.02.202I,

intocmit de primarul comunei Alunu, Jude(ul VAlcea;
Av6nd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judeful Vdlcea,

JinAnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitd\li a proiectului
de hotdrdre intocmit de secretarul general al comunei;

in conformitate cu prevederile art. I29 alin (2) lht. ,d", alrn (7) lit. ,,b" din
OUG w.5712019 privind Codul Administrativ;art.40 alin (1), art. 43 alin(2)
din Legea nr. 44812006 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap; art. 6 alin (2) din HG nr. 4271200I pentru aprobarea normelor
metodologice privind condiliile de incadrare, drepturile qi obligaliile asistentului
personal al persoanei cu handicap {dy, cu modificirile qi completdrile
ulterioare,

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din OUG nr. 57 2A19, privind Codul
Administrativ, cu un numf,r de 13 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

sorAnAnn

fut.l. Se aproba un numdr de 65 posturi pentru asisten{ii personali ai
persoanelor cu handicap gdy, pentru anul202l.

Art. 2. Se aprobd plata unui numdr de 35 indemnizatli lunare pentru
persoanele cu handicap grav de pe raza comunei Alunu, judeful Vdlcea, pentru
anul202I.



-

kt.3. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire. :

ArI.4 Plrezenta hotarare se va comunica: primarului comunei Alunu,
Instituliei Prefectului-Jude(ul Valcea, in vederea exercitdrii controlului de
legalrtate qi se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu.

Alunu Ia:
2s..92.2021

Contrasemneazd,
Secretar general comun5,

iu Luminila
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