ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.2 din 26 ianuarie 2011
privind aprobarea desfiinţării din organigrama şi statul de funcţii al Primăriei comunei
Ciocăneşti,judetul Suceava a posturilor de asistent social (cu atribuţii însoţitor persoană cu handicap)
şi modificarea în acest sens a organigramei şi statului de funcţii,aprobate prin Hotărârea Consiliului
local nr.31/20.08.2010.
Consiliul Local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;
Analizând:
Art.42,al 7 din Legea nr.448/2006,privind protecţia persoanelor cu handicap,care prevede că în
situaţia în care angajatorul nu poate asigura plata asistentului personal ,pentru protectia persoanei cu handicap
,se asigura plata unui indemnizaţii lunare pentru aceasta,în cuntumul net al salariului asistentului personal
,indiferent de optiunea exprimată de persoana cu handicap grav;

Având în vedere :
-faptul că sumele repartizate de la bugetul de stat prin D.G.F.P. Suceava sunt insuficiente pentru a
asigura,integral ,pentru anul 2011,salariile asistenţilor personali-însoţitori persoane cu handicap;
-expunerea de motive a primarului comunei Ciocăneşti şi raportul Compartimentului de asistenţă
socială din cadrul Primăriei comunei Ciocăneşti; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei gospodărire comunală, protecţia mediului turism şi agricultură;
-Respectând avizul nr.495954 /2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,prin care s-a acordat
aviz pentru funţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciocăneşti,judetul
Suceava;

În conformitate cu:
-

prevederile art.III,al.1 şi 2 din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.276/2006 privind finantele publice locale;
prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art.36 alin.1 şi 2 litera „a”,alin.3 litera „b”, art.45 alin.1 şi art.115
litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă, desfiinţarea (reducerea) din organigrama şi statul de funcţii al Primăriei
comunei Ciocăneşti,judetul Suceava a posturilor de asistent social (însoţitor persoană cu handicap) şi
modificarea în acest sens a organigramei şi statului de funcţii,aprobate prin Hotărârea Consiliului
local nr.31/20.08.2010.
Art.2.Primăria comunei Ciocăneşti are prevăzut în statul de funcţii,un număr de 12 posturi
ocupate,de asistent social debutant (cu atribuţii însoţitor persoană cu handicap),care se vor desfiinţa
(reduce)începând cu data de 01.02.2011,datorită imposibilităţii finanţării integrale a acestora,pentru
întreg anul 2011.
Art.3.Statul de funcţii şi organigrama instituţiei,aprobate prin Hotărârea Consiliului
local,nr.31/20.08.2010, se vor modifica în mod corespunzător,structura acestora fiind prevăzută în
anexele nr.1 şi nr.2,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Celelalte prevederi ale hotărârii
nr.31/20.08.2010,rămân în vigoare.
Art.4.Primarul comunei Ciocăneşti,judetul Suceava va sigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri,prin intermediul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate.
Preşedinte de şedinţă,
Roată Marcel

Contrasemnează,
Secretar comună,
Albotă Viorel-Petru

