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                                               PROIECT DE HOTARARE  NR 3 din   16.01.2020 

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai                                                

persoanelor cu     handicap grav pentru semestrul al II - lea al anului 2019 

 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 3 din 16.01.2020 intocmit de primarul comunei Roata de Jos pentru aprobarea 

Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

semestrul al II-lea al anului 2019; 

-Raportul de specialitate nr. 13/1762/16.01.2019 intocmit de Compartimentul  de Asistenta Sociala, 

Autoritate Tutelara si Arhiva;  

- Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

semestrul al II - lea al anului 2019 intocmit de d-na. Pintica Florica consilier in cadrul Compartimentului 

Autoritate Tutelara Asistenta Sociala si Arhiva nr. 8905/16.01.2020;  

In conformitate cu: 

 -prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    - prevederile art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

In temeiul art.196, alin.1 lit. b si art. 155 alin.1 lit d si alin.5 lit.a din OUG. 57/2019 privind 

Codul Administrativ , 

 

In temeiul art.136, alin.1 din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ, propune Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotarare Pentru aprobarea 

Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu  handicap grav 

pentru semestrul al II - lea al anului 2019 si adoptarea unei hotarari in acest sens, dupa cum urmeaza:  

 

HOTARARE: 

             

           Art.  1 – Se aproba Raportul privind activitatea  desfasurata de asistentii personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul al II - lea al anului 2019, conform anexei – RAPORT ce face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

            

 

 

 

 



 

Art.   2  - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului  de Asistenta Sociala, Primarului 

comunei Roata de Jos si va fi afisata pe site-ul institutiei pentru aducere la cunostinta. 

 

 

 

 

           Primar                                      Avizeaza pentru legalitate : Secretar general u.a.t. 

    Ghidanac Marin                                         Alexandrescu Camelia Constanta 
 


