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nr. 49 din 10.06.2011  
 
 

- privind aprobarea măsurii de reorganizare a activităţii de îngrijire, sprijin şi supraveghere permanentă a 
presoanelor cu handicap grav care au domiciliul pe raza comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,  
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 10.06.2011;  
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 18/31.03.2009 prin 

care au fost aprobate cele 17 posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav; 
Văzând acordurile emise de D.G.A.S.P.C. Braşov privind plata indemnizaţiei de însoţitor, acorduri 

emise ca urmare a exprimării opţiunii persoanelor cu handicap grav; 
Având în vedere situaţia creată prin lipsa fondurilor bugetare necesare pentru plata salariilor 

asistenţilor personali; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 şi art. 43 din Legea privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 58, alin. (1) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicat; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1: Se aprobă desfiinţarea, începând cu data de 01.06.2011 a celor 17 (şaptesprezece) posturi de 

asistent personal al persoanei cu handicap grav care domiciliază pe raza comunei Vama Buzăului. 
 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vama 
Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu - Nicolae. 
 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului  şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Cristian Fabian ROTH                                                             Avizează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                        Adrian – Constantin GĂITAN 


