
CONSILIUL LOCAL    POIENARII DE MUSCEL 
JUD. ARGEŞ 
 

HOTĂRÂREA nr.27/24.04.2018 
privind  angajarea asistentului personal   Iorguț Cătălin-Leontin    pentru  persoana cu 

 handicap grav Iorguț Ion   
 
 
    Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară; 

Văzând cererea domnului Iorguț Cătălin-Leontin      înregistrată sub nr. 1961/17.04.2018    
prin care  solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana  cu handicap grav  Iorguț Ion   
   Analizând  expunerea de motive nr. 1962/17.04.2018 a primarului comunei  și     referatul  
nr.1964/17.04.2018   întocmit de către secretarul comunei , actele depuse la dosar (Certificatul de încadrare 
în handicap nr. ....................  al  persoanei cu  handicap grav ce necesită  asistent personal Iorguț Ion , 
cererea  nr. 571/04.04.2018  aprobată de directorul D.G.A.S.P.C. Argeş ancheta socială  ,adev.medicală 
,cazier )    

Având în vedere prevederile prevederile art. 35-44 din  Legea  nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicată  ,cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi  art. 25 din   H.G nr. 268/2007 privind aprobarea normelor 
metodologice ,  

 Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 
  Ţinând cont de  prevederile Legii nr.53/2003 ( Codul muncii) , dispoziţiile din Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , H.C.L Poienarii de Muscel 
nr.70/28.12.2017  prin care au fost stabilite salariile de bază pentru personalul primărei. 
  În baza  reglementărilor Legii nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală republicată 
,modificată şi completată , art. 36 ,alin.6 lit .a,pct.2 ,Consiliul Local  asigură potrivit competenţelor sale şi 
în condiţiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile 
sociale pentru protecţia copilului,a persoanelor cu handicap ,a persoanelor vîrstnice ,a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială , 
  În temeiul art.45 ,alin.5  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală  
republicată      : 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art.1  Se aprobă  angajarea  începând cu  data de 01.05.2018 a  domnului Iorguț Cătălin-

Leontin C.N.P. .......................domiciliat  în comuna Poienarii de Muscel ,........................  ,județul Argeș ,ca 
asistent personal, gradaţia 3 ,   pentru persoana cu handicap grav  Iorguț Ion  C.N.P. ............................ în 
condiţiile art. 12 ,alin.1  C.Muncii  ,cu  un salariu   în cuantum de  2143 lei lunar,coeficient 1,12 . 

Art.2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către contabilul şi 
secretarul primăriei. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată  pentru aducerea ei la cunoştinţă publică, comunicată  
primarului  , persoanei interesate    şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 

           
Dată astăzi  :24.04.2018 

  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Banzea Gheorghe                                                                          Secretar 
                Boboc Remus Eduard 
 Nr.consilieri prezenţi :13 
 Nr. Voturi  -   pentru  :13 
        -împotrivă :0 
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