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Privind insusirea Raportuluide activitate al asistentilor personali ai persoanelor incadrate in gradul 

grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul I, anul 2016 

 

            Consiliul local al comunei Ususau intrunit in sedinta ORDINARA LUNARA 

            AVAND IN VEDERE : 

- Proiectul de hotarare din data de  22.07.2016 

          -     Referatul cu nr. de inregistrare nr.   2590/22.07.2016 a d-nei ROSIANU MIHAIELA 

IOANA – Consilier Juridic in cadrul Primariei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate  reprezentat de d-l  MIRESCU 

VASILIE, secretarul comunei Ususau; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d). Coroborat cu alin. (6) lit. a). Pct. 2 din Legea nr. 215 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei 

          -     Avizul favorabil si raportul de  avizare nr.  5/2016 al comisiei de specialitate; nr.3; 

          -     Prevederiile art.121 din Constitutia Romaniei; 

- Votul favorabil a unui nr. de __ consilieri locali prezenti; 

 In temeiul art.45  pct.1 din  Legea  nr.215/2001 ,privind  administratia  publica locala,republicata; 

 

                                                      HOTARASTE  : 

 

           ART.1. Consiliul Local al comunei Ususau isi insuseste Raportul de activitate al asistentilor 

personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul I 2016, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

           ART.2.  Cu  ducere la indeplinire  a prezentei  hotarari   se incredinteaza D-na ROSIANU 

MIHAIELA IOANA – Consilier Juridic in cadrul Primariei comunei Ususau. 

           ART.3.   Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios 

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-na ROSIANU MIHAIELA IOANA – Consilier Juridic. 
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