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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 44/20.07.2022 

pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată  de asistenții persoanli ai persoanelor cu 
handicap grav pentru semestrul I al anului 2022 

 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în sedința ordinară în luna iulie  2022, 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 44 din 20.07.2022 initțat de Primarul comunei Arieșeni pentru aprobarea Raportului 
privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 
2022; 
- referatul de aprobare nr. 4635/20.07.2022 a primarului comunei Arieseni prin care  solicită aprobarea Raportului 
privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai  persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 
2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 5(2), art. 6. Alin.  (3). Art 30.alin. (1), lit. c, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelo normative, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare; 
- art. 129. Alin. (2), lit. d si alin. (7), lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

           În temeiul art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

HOTĂRĂRE: 
 

 Art.1. – Se aproba Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru semestrul I al anului 2022, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art. 2.–  Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
          Art.3 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului Alba, Primarului 
comunei Arieșeni, Dosar, compartimentul Asistență socială. 

       avizează pentru legalitate 
Primar,                                       pt. secretar general, 

   Pantea Gheorghe                                                   inspector asistent 
                           Ionel-Viorel BELEI 
 
 


