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privind reducerea unor posturi de asisteţi personali ai persoanelor cu handicap din 
organigrama aparatului propriu al primarului 

 
 
  Ţinând cont propunerea iniţiatorului şi raportul compartimentului de ecomonic şi 
resurse umane din cadrul primăriei şi avizul comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu ultimele modificări, respectiv art. 42 alin 7, prevederile H.C.L. nr. 
57/29 11 2010; potrivit art. 68 – 72 şi art 52 alin 1 lit.d. din legea 53/2003 cu ultimele 
modificări şi completări, 

Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit., a), şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 
În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru din 
totalul de 11 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
Art.1.- (1) Se aprobă reducerea din aparatul propriul al primarului a unui număr de 28 

de posturi din totalul de 33 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, de la Serviciul 
de asistenţă socială.  
 (2) În urma reduceri posturilor mai sus arătate la serviciul social vor mai rămâne un 
număr de 5 posturi de asistent personal, modificându-se în acest sens şi H.C.L. 57 / 29 11 
2010, prin care se aprobă statul de funcţii şi organigrama aparatului propriu al primarlui. 

Art.2.- Prezenta se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios 

Administrativ; 
b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) celor în cauză; 
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local. 

 
  
 
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 
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 …………………………….………………………… 
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