
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4I2OI9
privind aprobarea numirului asistenfilor personali angajafi cu contract individual de

munci pe anul2019

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in Eedin{i ordinari, din data de

31.01.2019;
Avind in vedere Expunerea de motive nr. 103/21.0 I .2019 a Primarului comunei Moacqa privind

aprobarea numdrului asistenfilor personali angajafi cu contract individual de muncd pe anul 2019,

Raportul de specialitate nr. 1 04/21 .0 | .2019 al secretarului comunei MoacEa;

Avfind in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agriculturd gi dezvoltare

regional[, al Comisiei pentru sdndtate, familie, protectrie socialE qi culte, inviJdmdnt, culturd 9i

qtiinJd tineret qi sport, respectiv al Comisiei pentru administra{ie loca16, juridicd, ordine publicd,

drepturile omului, legisla{ia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, protec}ia

mediului gi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;
in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiliile de

incadrare, drepturile gi obligaliile asistentului personal, aprobate prin Hot[r6rea Guvernului nr.42712001,

cu modificlrile qi complet[rile ulterioare;
in baza prevederilor art. 88 din Legea nr. 29212011, legea asistenlei sociale, cu modificlrile si

completirile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile art.7, art.35, art.42, art.44 din Legea nr. 44812006 privind

protecfia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a qi d, alin.(6) lit. a pct. 2 din Legea nr.

215l2OOl privind administratia publicd localS, republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

intemeiul art.45 alin. (l) qi art. 115 alin.(l) lit. b din Legea nr.21512001 privind administratia

publici local6, republicat[, cu modificirile 9i completlrile ulterioare;

HorAnA$rE

Art. 1. - Pentru anul 2019, numArul de asistenli personali angajali cu contract individual

de muncd a cdror salarizare se suportd din bugetul local se stabileqte la 3 (trei).

Art.2. - Primarul comunei Moacqa, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hot[r6ri.

Moacga, la 31 ianuarie 2019.
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