
     
  

    HOTĂRÂRE                                          

   privind  modificarea  H.CL. Daia nr. 48 / 2013 privind  aprobarea  numărului de asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 532 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 557 /2014 

-raportul de avizare al comisiei   juridice nr. 1009  / 2014 

-prevederile art.59-62 din Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative , republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile Lg.nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu 

handicap , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.6 (2) din H.G.nr.427/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 

cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.14, alin.4 din Lg.nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi 

completările ulterioare  
-prevederile art.7 , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica , 

republicată 

-prevederile  H.CL. Daia nr. 48 / 2013 privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai 

 persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 

 
   In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

  Art. I .Se modifică  H.CL. Daia nr. 48 / 2013 privind  aprobarea numărului de 

 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  pentru anul 2014 , după cum urmează : 

  Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins : 

 ,,Art.1 .Se  aprobă un  număr de  18  de  asistenți personali ai persoanelor cu handicap  grav  

pentru anul 2014 .Drepturile salariale vor fi acordate din capitolul asistență  socială,, -68020502 , 

conform clasificației bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al  comunei Daia pe anul 2014.  .,, 

  

  Art.II .Celelalte prevederi rămân neschimbate . 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 MONICA BOLINTIȘ      NICULINA CHIRAN 

 

 

 

DAIA, 27.02.2014 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 


