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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/2013
Cu privire la aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2012
Consiliul Local al comunei Ilieni, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie 2013,
Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ilieni nr. 238/18.01.2013, prin care
propune aprobarea raportului întocmit de compartimentul de asistenţă socială cu privire la
activitatea desfăşurată în semestrul al doilea al anului 2012 de către asistenţii personali;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 240/18.01.2013, întocmit de secretarul comunei
Ilieni;
Pe baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, coroborată cu 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 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. “d” şi alin. (6), pct. 2, art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată
În conformitate cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2012, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu comunicarea prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Ilieni.
Ilieni, 31.01.2013.
În lipsa preşedintelui de şedinţă, semnează
următorii consilieri locali:
Jakab Csaba
Kádár Ştefan
Pulugor István-Lehel

Contrasemnează
Secretar
Veres-Vitályos Zsuzsanna

VVZS / VVZS
5 ex. – Difuzare:
2 ex. Dosarul şedinţei
1 ex. Primar
1 ex. Compartimentul de asistenţă socială
1 ex. DGASPC

