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H O TĂR Â R E  
 
 

pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor 
cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2017 – IUNIE  2017 

Consiliul local al comunei Odaile, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
Ø expunerea de motive a Primarului comunei Odaile înregistrata la nr. 1199/05.07.2017; 
Ø raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local inregistrat la nr.1200/05.07.2017;  
Ø raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr.1201/05.07.2017;  
Ø prevederile art 40 alin  (2) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap , republicata, modificata si completata : 
Ø 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 , cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.268/2007, a prevederilor H.G. nr.427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevedrile  art.36 alin.2 lit.d, alin.6 
lit.a pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.2015/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.-Se aproba Raportul  privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada IANUARIE 2017 – IUNIE  2017 conform anexei nr.1 la aceasta hotarare. 

Art.2.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va face 
publicitatea ceruta de lege. 

 
ODAILE,07.07.2017 
Nr.20                                                                                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:     
   GAVRILĂ DANIEL 
Semnătura: ____ ____________                                                                                             
                      L.S.

               CONTRASEMNEAZA,SECRETAR, 
                                                   CONSTANTIN Somoiag 
                                               _------------------------- 
   

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Odaile, judeţul Buzău, în şedinţa din data de  07.07.2017 cu respectarea 

prevederilor art. 45 alin. (1 ) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu un număr de, 9.voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă'”, 0  şi voturi „abţineri”, din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie
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