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       CONSILIUL LOCAL 

Proiect 

 
 

H O T Ă R Ă R E 
privind  aprobarea raportului 

cu privire la activitatea desfasurată de asistenţii personali         
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021  

 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare a  Proiectului de Hotarâre privind raportul  activitatii 
desfasurată de asistenţii personali ai  persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 
2021, înregistrat cu nr.  4109 din  20.07.2021; 

 - Raportul la Proiectul de Hotarâre  privind activitatea desfasurată de asistenţii 
personali   ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021  - înregistrat cu nr. 
4110 din  20.07.2021. 

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, ........... din totalul de 13 în funcție, 
În baza prevederilor art. 29 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

448/2006  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate 
prin H.G. nr. 269/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 
                                                            H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

Art. 1. Consiliul local al comunei Țețchea ia act de raportul compartimentului de asistență 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea privind  activitatea 
desfășurată de asistenții sociali pentru persoanele cu handicap grav  în semestrul I al anului 
2021, anexă și parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează consilierul cu 
atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țețchea. 
      Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 

- Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul Comunei Țețchea; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor; 
- Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Bihor; 
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local; 
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local; 

 
                       INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 

  Florin – Aurel Cazan                                                     Secretar general, 
                                                                                              Janett – Gabriela Covrig 



 


