
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MANASIA

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea activităţii desfaşurată de asistenţii personali ai

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II  al anului 2020

Consiliul Local  Manasia,  judetul Ialomita,
Îmntrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021
Având în vedere:
- dispoziţiile art. 40 alin 2 din Legea 448/2006  privind  protecţia  şi promovarea  
drepturilor persoanelor  cu  handicap, republicată, modificată şi completată, 
- dispozitiile art. 29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea normelor   
metodologice de aplicare a  prevederilor Legi inr.448/06.12.2006 ,privind   protecţia  şi  
promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, cu  modificările şi  completările 
ulterioare;
-dispozitiile art.129 alin. (70 lit. b) și art. 155 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.
Examinand:
- Raportul compartimentului asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate 

al  primarului comunei Manasia;
- Referatul de aprobare  al  primarului comunei Manasia. Judetul Ialomita;

În temeiul  prevederilor  art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

PROPUN:

Art.1. – Se aprobă Raportul  privind  activitatea  desfăşurată  de asistenţiii  personali  
ai  persoanelor  cu handicap  grav  pe semestrul II  al anului 2020,  conform  anexei 
care  face  parte  integranta  din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea  la indeplinire a  prevederilor  prezentei  hotarari  raspunde  domnul  
Veihemer Alexandru ,primarul comunei Manasia.   Prin grija secretarului general al  
comunei Manasia , prezenta hotarare va  fi  adusa la cunostinta publica si va fi 
comunicată instituțiilor și persoanelor interesate.
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ROMANIA
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PRIMARIA COMUNEI MANASIA
Nr._____din_____________2021

REFERAT DE APROBARE
Pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea activităţii

desfaşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul II  al anului 2020

Primarul comunei Manasia, judetul Ialomita

Având în vedere:
- dispoziţiile art.40 alin 2 din Legea 448/2006  privind  protecţia  şi 

promovarea  drepturilor persoanelor  cu  handicap, republicată, modificată
şi completată, 

 -       dispozitiile art. 29,alin.(1) din H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea 
normelor   metodologice de aplicare a  prevederilorLegi inr.448/06.12.2006 
,privind   protecţia  şi  promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, cu  
modificările şi  completările ulterioare;
-dispozitiile art.129 alin. (7)  lit. b) și art. 155 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare.
Examinand:
- Raportul compartimentului asistenta sociala din cadrul aparatului de 

specialitate al  primarului comunei Manasia;

În temeiul  prevederilor  art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ , cu  modificările şi completările  ulterioare ;

P R O P U N :

- Aprobarea  Raportului   privind  activitatea  desfăşurată  de asistenţiii  
personali  ai  persoanelor  cu handicap  grav  pe semestrul II al anului 2021,  
conform  referatului compartimentui asistenta sociala. 

P R I M A R

VEIHEMER ALEXANDRU


