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HOTARAREA NR.90/29.07.20211
Pentru

activitatea asistentilor

aprobarea raportului privind
personali ai persoanclor cu handicap grav in semestrul I al anului 2021

Consiliul Local al orasului Ovidiu întrunit în
_edin

ordinara in data de

29.07.2021,

Avand in vedere:

Proiectul de hotarare nr.17688/22.07.2021 initiat de Primarul orasului Ovidiu,
privind aprobarea
raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul I al
anului 2021;

Referatul de aprobare nr.17666/22.07.2021 al domnului Scupra George, Primarul Orasului

Ovidiu
Raportul de specialitatenr.17667/22.07.2021 al Directiei Publice de Asistenta Sociala, din cadrul
Primriei Ora_ului Ovidiu;
Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al orasului Ovidiu,

inregistrat sub nr.18408/16/29.07.2021;
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local al orasului Ovidiu,

inregistrat sub nr.18408/17/29.07.2021;
In conformitate cu prevederile:

Art. 40 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 29 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, aprobate prin H.G. 268/2007;
art.129 alin.(2) lit."d"'si

alin.(7) lit."'b" din OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul

Administrativ;
În temeiul art.196 alin (1) lit."a" coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

Vox *,

HOTR_TE:
Art. 1 Se aproba raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap

oray

din orasul

Ovidiu, judetul Constanta,

intreaga din prezenta

tuturor

2021, conform anexei,

ce

face parte

hotarare;

Art. 2 Secretarul

Constana si

in semestrul| al anului

general al ora_ului va

comunica prezenta hot räre

celorlalti factori interesati, în

termen

se

PRESEDINTE SEDINTA,

CUMPANAU TUDOR DORU

Prefectului

-

judetul

legal.

aproba cu 16 voturi ,pentru" de
totalul de 17 consilieri locali alesi in functie.
Prezenta hotärâre

Instituiei

catre

cei 16 consilieri locali

prezenti din

1VO07
SEO
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL U.A.T.,

NO*

J u d . C

ANTONIE LAURA-ELENA

