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JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                        

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018 

 

  
            În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                   analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)   art.49, art.50, art.120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.36 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

d) art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

e) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

                  ținând seama de: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.26 din 20 martie 2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială de la nivelul 

comunei Cornu, 

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.36 din 12 iunie 2018 privind aprobarea Strategiei 

locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul comunei Cornu pe anul 2018, 

        luând act de : 

a) referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 6115/3.08.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 6116/3.08.2018; 

c) raportul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local; 

 

 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Art.1. – Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova,  

-Compartimentul de asistență socială al comunei Cornu. 
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Cornu, 28 august 2018 

Nr. 42 

 

http://www.primariacornu.ro/

