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HOTANAREA
nr.7 din 27 ianuarie20l6

privind aprobarea numlrului de indemniza{ii lunare cuvenite plrin{ilor sau reprezentan{ilor

legati ai copilului cu handicap grav, adul{ilor cu handicap grav ori reprezentan{ilor legali ai

acestorao cu excep(ia celor cu handicap vizual grav,la nivelul comunei Doljegti,
pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Doljeqti, intrunit in qedinla ordinard din data de 27 ianuarie 2016;

Ydzdnd:
- referatul nr.64l din 22.01.2016 al Compartimentului Asistenld Social[ din cadrul

autoritdtii locale a comunei Doljegti;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;

AvAnd in vedere:
- art.36, alin.(l), alin. (2) lit.,,&" $i,,d", alin. (6), lit."a". pct.2 din Legea administraliei

publice locale nr.2l5 I 2001, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

arL.6, alin. (2) din Normele metodologice privind condiliile de incadrare, drepturile qi

obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotdrdrea Guvemului

nr.42712001, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- art.36,3J,42 - 44 din Legea nr.44812006 privind protecjia qi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap;
Prevederile Ordinului comun al M.S.F gi M.A.I. nr. 794138012002 privind aprobarea

modalit6lii de plata a indemnizaliei cuvenite parinlilor sau reprezentanlilor legali ai copilului cu

handicap grav, precum qi adultului cu handicap glav sau reprezentantului sdu;

inle1n.iut art. 45 qi 115 alin. (l) lit. ,,b" din Legea administraliei publice locale nr. 2151

2OOl,republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

uorAnAgrr:

Art. 1. Aprobarea la nivelul comunei Doljeqti pentru anul 2016 a unui numdr de 80 de

indemnizalii lunare cuvenite pdrinlilor sau reprezentanlilor legali ai copilului cu handicap grav,

adul{ilor cu handicap grav ori reprezentan}ilor legali ai acestora, cu exceplia celor cu handicap

vizual grav.
Art.2. Plata indemnizajiei lunare cuvenite parinlilor sau reprezentanlilor legali ai copilului

cu handicap grav, adullilor cu handicap grav, ori reprezentanlilor legali ai acestora se face cu

respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 44812006.

Art.3. Prezentahotdrdre se comunicd:
Primarului comunei Doljeqti;
Instituliei Prefectului judelului Neam!;

Compartimentelor, Asisten!6 Social6, Contabilitate qi Resurse Umane;


