
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA
                                          

                                             HOTĂRÂREA NR. 8/2023
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali

desfaşurată în semestrul II al anului 2022
                                   

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
31 ianuarie 2023, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în funcție (16) din totalul de 17 consilieri aleşi.

Analizând:
-referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de

specialitate, avizul comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport și tineret, precum şi  avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului,

-raportul privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată in semestrul II
al anului 2022,
            În baza:

            -art.40 alin.2 din  Legea  nr.  448 din 6 decembrie 2006 privind
protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap  –
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

            - art.29 din  Anexa –Norme Metodologice din 14 martie 2007 de
aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  448/2006 privind  protecţia  si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr.
268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

            În baza  art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit.b, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ, cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,
                  

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  –  Se  aprobă  Raportul  privind  activitatea  asistenţilor  personali
desfasurată  în semestrul II al anului 2022,  elaborat de catre Direcţia de Asistenţa
Socială din cadrul  Primăriei oraşului Covasna,  conform  Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotarare. 
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Art.2-  Cu  executarea  prezentei  hotărari  se  încredinteaza  Direcţia  de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează,            
            BECSEK ÉVA                                                 SECRETAR GENERAL 
                                                                                 AL ORASULUI COVASNA
                                                                                       VASILICA ENEA  
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