
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la:

Reducerea posturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ,angajati cu
contract individual de munca din cadrul Primariei orasului Piatra Olt

Consiliul local al orasului Piatra Olt judetul Olt
Avand in vedere ;

Raportul primarului oras Piatra Olt,nr 16139 din 22.07.2011.,prin care se propune
redrtcerea nostr rri I or a si sfenti I or nersonal i
Raportul nr i6135.din 22.07.2011.a1 Compartimentului resurse umane din cadrul
aparatului de specialiate al primarului ,prin care se propune reducerea posturilor de
asistenti personali
Prevederile art 1 din Ordinul comun al Ministerului Administratiei si Internelor si al
Ministerului Finantelor Publice nr 7l 57 pe anul 201 1 ,privind aprobarea nivelului -*i-al cheltuielilor de personal afferent bugetului general centralizat al unitatilor
administrative teritoriale pe anul 2011
Prevederile art 42 alin (7) din Legea nr 448 I 2006 cu modificarile si completarile
ulterioare,republicata ,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor handicap
Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr 268 din 2007 ,privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448 din2006
Prevederile art6 alin (2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr 427 1200I ,privind
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare ,drepturile si obligatiile
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ,cu modificarile si complitarile
ulterioare
Prevederile art36 alin (3) si alin (6) lit "a" pct 2 din Lege anr 215 I 2}}|republicata
in temeiul art 45 (1) , art 47 si art 49 din Legea nr 21512001 privind administratia

publica locala republicata
HOTARASTE

Ar1 I Incepand cu data de 19.08.2011 se aproba reducerea unui numar d,e26 posturi
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav angajati cu contract individual de
munca din cadrul Primariei orasului Piatra Olt
Art 2 Procedura de disponibilizari aasistentilor angalati cu contract individual de munca

va fi concedierea colectiva ,reglementata de art 68-72 din Legea nr 53 12003 ,Codul
Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
Art 3 Primarul orasului Piatra Olt prin compartimentul resurse umane vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari
Ar1. 4 Prezenta hotarare va fi transmisa :

Institutiei Prefectului Judetul Olt
Primarului oras Piatra Olt
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
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