
       R O M A N I A  
  JUDETUL  PRAHOVA        
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   CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea Raportului referitor la  activitatea asistentilor personali desfasurata in  

semestrul I si semestrul II al anului 2016 la nivelul Comunei Tirgsoru Vechi 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, 

inregistrata cu nr. 4015/05.04.2017; 
Raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei 

Tirgsoru Vechi, acreditat ca furnizor de servicii sociale prin Decizia nr. 134/11.09.2012, 
inregistrat sub nr. 4014/05.04.2017, prin care se propune aprobarea Raportului privind activitatea 
asistentilor personali desfasurata in semestrul I si semestrul II al anului 2016; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 alin. (2) lit. (d), coroborat cu alin . (6) lit. (a) pct. (2) si ale alin. (9) din Legea a 
dmini straţei publice locale nr. 215/2001 re publicată, cu mo dificările si completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1 ) ş i ale art.115 alin. (1) lit. (b) dinLegea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

 
Art.1- Se aprobă Raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurata in 

semestrul I si semestrul II, asa cum sunt prevăzute în anexa 1 si 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza 
compartimentul asistenta sociala si biroul financiar-contabil, iar cu aducerea la cunostinta 
publica a prevederilor, se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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