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PROIECT HOTĂRÂREA NR.48 

din data de 31 octombrie 2019 

 

privind  însuşirea raportului de activitate a asistentilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de 

handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul I 2019 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

- raportul de aprobare a primarului la proiectul de hotărâre cu privire la activitatea asistentilor personali ai 

persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul I 2019;  

- raportul compartimentului de specialitate – asistență socială - cu privire la activitatea asistentilor 

personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul 

I 2019,  întocmit de d-na Şandor Doina, inspector asistenţă social în cadrul Primăriei Vărădia de Mures; 

- prevederile art.129 alin.7 lit.b din OUG 57/2019 – Codul administrativ; 

- prevederile art. 29, alin. (1) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, __ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea simplă; 

    In temeiul art.139, alin.1 și art. 196, alin.1, litera a din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

 

 Art.1.Consiliul Local al comunei Vărădia de Mures îşi însuşeşte raportul de activitate a asistentilor 

personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din comuna Vărădia de Mures pe semestrul 

I 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 

- Primarul comunei Vărădia de Mures; 
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