
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  SĂGEATA 
 

 
P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E A  

 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata,  

pe semestrul II al anului 2018 
 
 

Consiliul Local al comunei Sageata , întrunit în  şedinţă ordinară  

 

Având în vedere: 

-  expunerea de motive a dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercita de 

drept atributiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) 

din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare, inregistrat sub nr. 6/20.02.2019 ; 

- raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat la nr.  

7/20.02.2019;   

-   avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata  

In conformitate cu : 

- prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata;  

- prevederile art. 29  alin (1) din Hotararea de Guvern  nr. 268/2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.2/31.01.2018, privind 

aprobarea pentru anul 2018 a numărului de asistenţi personali; 

În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2)  lit. d), alin. (6) ,lit. a) pct. 2 , art. 

45, alin. 1 şi ale art. 115 , alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 din Legea nr. 

215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata , judetul Buzau , pentru 

semestrul II al anului 2018, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 



 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte viceprimarul comunei 

Sageata , care indeplineste atributiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art. 72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , prinsecretarul comunei şi 

compartimentul asistenţa socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

Art. 3  Prezenta  hotărâre  se  comunică  viceprimarului Comunei Sageata,  

judetul Buzau , Direcției Generale de Asistenta Socială şi Protecția Copilului 

Buzău,Instituției Prefectului – Judetul Buzau , si se va publica pe site-ul 

institutiei . 

 

           

         Pt.PRIMAR,                                                CONTRASEMNEAZĂ 

        VICEPRIMAR,                                                              Secretar, 

     ILIE CONSTANTIN                                         RAIMONDA VIORICA IANCU 
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