ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDENI
Str. Principală, nr. 152 Tel./Fax: 0245.66.08.39
Cod fiscal 15651082
www.primariavladeni.ro; e-mail: contact@primariavladeni.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai
persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, desfășurată în
perioada 01.01.2022- 30.06.2022
Consiliul Local al Comunei Vlădeni, Județul Dâmbovița, întrunit în ședința
ordinară din data de 20.07.2021
Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 3850/22.06.2022 al Primarului comunei Vlădeni
doamna Poșircă Maria privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, desfasurat in perioada 01.01.2022- 30.06.2022;

Raportul de specialitate nr. 3851/22.06.2022 al doamnei Nistor Cristina- referent
in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul U.A.T Vladeni, judetul Dambovita;

Prevederile art. 40, alin. 2 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;

Art. 29 din HG nr. 268/2007 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare
ale Legii 448/2006;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vlădeni.

În temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1 din OUG Romaniei, nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se aprobă Raportul de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
desfasurat in perioada 01.01.2022- 30.06.2022, conform anexei 1, anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii sunt responsabili Primarul, Posirca Maria si
Nistor Cristina - referent in compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Instituției Primarului comunei
Vlădeni, iar cu comunicarea către Instituțiile și persoanelor interesate, secretarul UAT Vlădeni, Manu
Roxana.

Preşedinte de sedinţã,
MOISE DANIEL BOGDAN

Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu

Vlădeni , 20.07.2022
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 20.07.2022, cu respectarea
prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din
numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

