ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

nr.36 din 18.10.2007 privind aprobarea angajării doamnei ROBU DANIELA – ANA
în funcţia de asistent personal
Având în vedere prevederile art.5 alin.6 din H.G.R. nr.427/25.04.2001, publicată în M.O.
nr.232 din 7 mai 2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare,
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată prin H.G.R.
nr.463/2005;
Văzând faptul că doamna Olariu Marioara este persoană cu handicap de gr.I, conform
certificatului de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială
nr.5015/06.03.2000 şi că poate beneficia de asistent personal;
Având în vedere şi cererea făcută de către domnul Olariu Dănuţ – fratele doamnei Olariu
Marioara prin care solicită angajarea unui asistent personal precum şi ancheta socială întocmită
de către domnul Craia Ion – Cristian – asistent social;
Luând în considerare cererea de angajare a doamnei Robu Daniela – Ana;
Văzând anunţul făcut de Primăria comunei Naidăş;
În temeiul art.12, alin.1 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
În temeiul art.36 şi a art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă angajarea doamnei ROBU DANIELA – ANA, cu domiciliul stabil în
comuna Naidăş, nr.454, judeţul Caraş-Severin, în funcţia de asistent personal pentru
doamnaOlariu Marioara.
Art.2. – Se împuterniceşte domnul GÂRJAN ANDREI – primarul comunei Naidăş să
încheie contract individual de muncă pe durata nedeterminată.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II
şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
în 2007, la:
- Oficiul Prefectural Oraviţa;
- Primarul comunei Naidăş;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
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