
HOTĂRÂREA
Nr. 6 din 3 martie 2009

Privind aprobarea numărului posturilor de asistent social al persoanei cu handicap
 pentru anul 2009 şi plata unor drepturi salariale restante

Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator, de 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, 
precum şi de raportul  comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local; 
           - prevederile Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată;

- prevederile art.6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului 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 Ordonanţei de urgenţă nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor bugetare;

- procesul-verbal de control nr.6924/13.11.2008 a Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Prahova prin care se dispun măsuri de achitare a unor drepturi salariale asistenţilor sociali;

În temeiul art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2, precum şi ale art. 45 alin.(1) şi cel al 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,

    CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – (1)  Pentru anul 2009 se aprobă un număr de 18 posturi de asistent social 
pentru persoanele cu handicap grav.

(2) În cazul înregistrării de noi cazuri de persoane cu handicap grav având dreptul la 
angajarea  unui  asistent  social,  acestora  li  se  va  acorda  indemnizaţia  prevăzută  de  lege 
echivalentă cu salariul net al asistentului personal.

(3)  În  anul  2009  se  vor  include  în  bugetul  local  sumele  necesare  acordării 
indemnizaţiilor de concediu aferente anului 2007, 2008 şi 2009, precum şi acordării premiului 
anual pentru activitatea desfăşurată în anul  2008, în echivalentul salariului lunar de bază, 
pentru fiecare asistent social.

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cornu, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Cornu, Prefectului Judeţului Prahova şi se va 
aduce la cunoştinţă publică.
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Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I 

C O R N U ,
 Daniela Iancu …………………………………………
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