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H O T Ă R Â R E A NR. 14
Din 27.februarie.2023

Privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada
SEMESTRUL II, anul 2022

Consiliul Local al Comunei Petreu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.02.2022,

Analizând Referatul de aprobare nr. 210/20.02.2023 a primarului comunei Petreu și Raportul de
specialitate al Compartimentului de Asistenta sociala nr. 211/20.02.2023,

Având în vedere prevederile art.40 , alin(2) din Legea 448 / 2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizta, referitor la intocmirea si prezentarea unui
raport semestrial catre consiliul local cu privire la activitatea asistentilor personali , precum si prevederile
art.29 din H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; raportul de avizare al
comisiei de specialitate Petreu nr. /12.12.2019

În baza art. 129 alin 1, 2 , lit a, d, alin 4, lit. e), alin . 7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ

In temeiul prevederilor art. 139, alin 1) și 196 alin. 1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PETREU
HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav în număr de 15 pentru perioada Semestrul II, anul 2022,conform anexei nr. 1 ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica :
- Institutia Prefectului Judetul Bihor
-DGASPC – Judetul Bihor

- Primarul comunei Petreu
- Compartimentul de Asistență Socială
- Publicul, prin afisare
- MOL

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind prezenți 13
consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Petreu.

Contrasemnează pentru legalitate

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL
Marius-Florin CORPAȘ Mária TAKÁCS


