ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA VINTILA VODA
HOTARARE
privind desfiinţarea posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap din cadrul
Primariei comunei Vintila Voda , judetul Buzau
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau
Avand in vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda , inregistrata sub nr. 477/31.01.2012;
• Referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrata sub nr. 478 /31.01.2012;
• avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie, protectia mediului, servicii si
comert , inregistrat la nr. 484/31.01.2012;
• avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice si a
drepturilor cetatenilor , inregistrat la nr. 485/31.01.2012;
• Prevederile art. 65 şi 74(6) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii , republicată ;
• Prevederile art. 42 alin.7) din Legea nr. 448 / 2006, privind protecţia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap grav, modificata si completata de O.U.G. nr. 84/20.09.2010 ;
• H.G.R. nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modif. si
compl. ulterioare .
In temeiul art.36,alin.(3) lit. b) art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1 (1) Incepand cu data de 1 martie 2012 se aproba desfiinţarea unui număr de 22 de posturi de
asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav ;
(2) Desfiinţarea celor 22 de posturi de asistenţi personali pentru persoane cu handicap grav
are ca motivaţie lipsa fondurilor necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali încadraţi la
Primăria comunei Vintila Voda ;
Art.2 (1) ) Primarul comunei cu sprijinul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire procedura
concedierii asistenţilor personali pentru persoane cu handicap grav încadraţi la Primăria comunei
Vintila Voda , cu contract de munca , in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 , privind Codul
Muncii, republicată;
(2) Concedierea asistenţilor personali se va produce ca urmare a desfiinţării efective a locurilor
de munca , din motive care nu ţin de persoana salariaţilor, in conformitate cu art. 65 din Legea nr.
53/2003, privind Codul Muncii, republicată;
Art. (3) : Secretarul comunei va comunica hotărârea persoanelor si autorităţilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GHEORGHE RAGHINA
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