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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 48

privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfașurate de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din
data de 31.08.2021:
Luând act de:
- referatul de aprobare nr. 4931/04.08.2021 a primarului comunei Seimeni, ȋn calitatea sa de
iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de Ilie Anca – Referent ȋn cadrul Compartimentului Autoritate
Tutelară şi Asistenţă Socială, înregistrat sub nr. 4945/04.08.2021;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni.
Şi având în vedere prevederile:
 prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) coroborate cu alin. (7), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si ale art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă raportul asupra activităţii desfașurate de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea
exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, Compartimentului contabilitate,
Compartimentului salarizare şi resurse umane, Compartimentului asistenţă socială şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat, Ciorbaru Maria Isabela

