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CONSILIUL LOCAL OSICA DE JOS

HOTĂRÂRE
referitor la: A probarea a co rdă rii unei indem nizaţii de în s o ţito r pentru
persoană cu handicap grav ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1.785 din 25.06.2013, a primarului comunei Osica de
Jos, cu privire ia susţinerea proiectului de hotărâre ;
- Raportul nr. 1.786 din 25.06,2013, al doamnei Rîmboiu Alexandra, consilier cu
atribuţii delegate în cadrul compartimentului asistenţă socială, din cadrul aparatului de
specialitate ai primarului comunei Osica de Jos, cu privire ia susţinerea proiectului de
hotărâre ;
- Raportul de avizare nr. 1.787 din 25.06.2013, a! comisiei de specialitate pentru
activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
proiecţie copii, activităţi sportive şi de a g re m e n t;
- prevederile art.42 alin.(4) - (6) şi art.43 - 44 lit.b) din Legea nr.448/2006, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art.30 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.268/2007, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr.448/2006, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;
- cererea nr. 1.660 din 12.06.2013, a numitei Medeleanu Floarea, domiciliată în
comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos, Judeţul Olt, în calitate de reprezentant legai;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 6.212 din 28.07.2005, cu
valabilitate permanentă, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Osica de Jos nr 14 din 29.03.2013, cu
privire la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a! comunei Osica de Jos, pe anul
2013 ;
în temeiul art.45 (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL OSiCA DE JOS
HOTĂRĂŞTE:
A rt.1. începând cu luna iulie 2013, se aprobă acordarea unei indemnizaţii de

Lînsoţitor, pentru persoană cu handicap grav, pentru numitul Medeieanu Vasilică, domiciliat în
comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos, judeţul Olt.
Â r t2 . Indemnizaţia lunară, este egală cu salariul net a! asistentului social debutant
cu studii medii, respectiv 610 lei.
A rt.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către
compartimentul financiar-contabilitate şi se comunică :
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt
- Primarului comunei Osica de Jos
- Numitului Medeieanu Vasilică
- Compartimentului financiar-contabilitate din cadru! aparatului propriu
- Compartimentului asistenţă socială
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