ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind: Raportul de activitate privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu hadicap grav pe
semestrul I al anului 2017
C onsiliul Local al C om unei Călin ești, jud ețul T eleorm an, întrunit în ședinta ordinară din da ta de 28.07 .20 17,

AVÂND ÎN VEDERE:
- expu nerea de m oti ve a prim arului com unei , cu nr. de in regi strare 91 /24 .07.2 017 ;
- rapo rtul com partim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 92/24 .07.2017;
- Raportul p ersonal ului cu atribuții de asi stență socială din apa ra tul de sp ecialita te al p rim arului Com unei
C ălinești , județul T eleorm an, pri vi nd acti vi tatea d esfă șurată de asi sten ții pe rso nali ai p ersoa nelor cu hadicap grav pe
sem estrul I al anului 2017, înregistrat cu nr. 309 9/18.07.2017;
- prevede rile art. 40 , alin. 2 din Le gea nr. 448/2 006, pri vind protec ția și prom ova rea drepturil or persoanelor
cu han dicap, repu blicată, cu m odificaril e si com pletarile ulterio are ;
- prevede rile art. 2 9 din HG nr. 268/2 007 pentru ap robarea Norm elor m etodol ogice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 44 8/2 006, pri vind p ro tecția și prom ovare a drepturilor p ersoa nelor cu ha ndicap, cu m odificarile si
com pletarile ulterioa re;
- prevede rile a rt. 36 , alin . 1 , alin. 2, lit. ”d” și alin. 6 , lit. ”a”, pc t. 2 din Le gea nr.215/2001 a adm inistra tiei
publice local e, republica ta , cu m odificarile si com pleta rile ulterioare;
- avizul favora bil al C om isiei de specialita te pe ntru p rogam e de d ezvol tare econ om ică- socială, bu ge t
finan Ńe , adm inistra rea d om eniului public şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospo dări re com unală, protecŃia m ediului ,
servicii şi com erŃ, cu nr.de inregistrare 3298/27.07.2017;
- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃăm ân t, săn ăta te, cultură, protecŃia socială, acti vi tăŃi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 330 0/27.07 .20 17 ;
- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃi a publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 3302 /27 .0 7.201 7;
În tem eiul art. 45, alin. 1, a rt. 47, alin . 1 , 2 și 3, art. 49 , art. 115, alin . 1 , li t. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Leg ea nr.
215 /2001, a adm inistraŃiei publice local e, republica tă, cu m odificările şi com pletările ulterio are,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se apro bă Raportul privi nd ac ti vi ta tea de sfășura tă de asi stenții personali ai pe rsoanel or cu hadicap
grav pe sem estrul I al a nului 20 17 , co nfo rm ane xei , parte in teg rantă di n p re zen ta hotărâre.
Art.2. În term en de 3 0 de zile, raportul prezentat va fi transm is spre inform are DG ASP T eleorm an și
secretari atului com isiei județen e pentru incluzi une socială, asigu rat de com partim entul de incluzi une socială din
cadrul AJPIS T eleorm an.
Art.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica pre zenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorm an, în vedere a exercitării controlul ui de legalitate, Prim arului Com unei Călinești , jud ețul T eleorm an,
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în tem eiul pre vă zu t de lege .
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