
 

 

Judeţul Bihor                                                                    
Comuna Gepiu                                                               

Consiliul local                            

                                                            
                                                       H O T Ă R Â R E  
 

Privind aprobarea suplimentării posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap  cu 

un număr de 3 posturi în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Gepiu, judeţul 

Bihor,  

 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre întocmit de către Primarul comunei Gepiu 

          - prevederile art. 36,art.37,art.38 și art.39 din Legea nr.448/2006,republicată privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 - art. 25 din H.G nr.268/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor legii nr. Legea nr.448/2006,republicată privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gepiu nr.33/26.06.2013, Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Gepiu nr.9 /06.03.2018, Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Gepiu nr.78 /29.11.2018, 

- Cererea înregistrată sub nr. 1731 din 06.05.2019 depusă de către dna Brînduș Rodica 

domiciliată în Gepiu nr.30/A prin care se solicită angajarea ca și asistent personal 

- Raportul de specialitate nr.2040  din 29.05.2019 întocmit de către compartimentul de 

resort 

   - Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gepiu, 

  - Prevederile art. 36 al. 2 lit “a”, alin 3 lit “b”,art.45 alin 1 şi art.115 alin 1 lit „b” din 

Legea  Administratiei Publice Locale Nr. 215/2001 republicata,cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Cu  9 voturi “pentru”  din 9  consilieri locali prezenţi 

 
                      CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea  
                                                               HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobară suplimentarea posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap  cu un număr de 3 posturi în cadrul Unităţii administrativ-teritoriale Comuna Gepiu, 

judeţul Bihor. 

Numărul total al posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap  în cadrul 

Unităţii administrativ-teritoriale Comuna Gepiu, judeţul Bihor va fi de 11. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primarul comunei 

Gepiu ,Compartimentul Resurse Umane şi compartimentul financiar contabil din cadrul 

Primăriei comunei Gepiu. 

            Art.3 Prezenta Hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului – Judetul Bihor; 

- Primarul comunei Gepiu ; 

- Compartimentul Resurse Umane şi compartimentul financiar contabil din cadrul 

Primăriei comunei Gepiu. 

- Un exemplar la dosar . 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,                                                           Contrasemnează, 

              Zaban Emil                                                                Secretarul Comunei Gepiu, 

                                                                                  Iancu Ramona-Corina 
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