
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 
 

 
 HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018 
 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile temeiurile juridice, respectiv: 
a) 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, 
b) art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
c) 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, 

analizând raportul elaborat de compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cornu, anexat proiectului de hotărâre, 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
689/23.01.2019, 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 690/23.01.2019, 
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 II 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, 
- Compartimentului de asistență socială, inspector Tiberiu BEJAN, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae SAVU 
                                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 

Cornu, 31 ianuarie 2019 
Nr. 5 

 
 

http://www.primariacornu.ro/

