
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
Privind: aprobarea Raportului  privind activi tatea desfășurată de asistenții personali ai  persoanelor cu hadicap grav 

pe sem estrul  II al  anului 2016 
 

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea de m otive a primarului com unei , cu nr. de inregistrare 5/26.01.2017; 
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 6/26.01.2017; 
- Raportul Compartimentului Public de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei 

Călinești , județul Teleorman, privind activi tatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu hadicap grav pe 
sem estrul  II al anului  2016, înregistrat cu nr. 334/19.01.2017; 

- prevederile art. 40, alin. 2 din Legea nr. 448/2006, privind protec ția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 
com pletarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. ”d” și alin. 6, lit. ”a”, pc t. 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu m odificarile si com pletarile ulterioare; 

- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvol tare economică- socială, buget 
finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activi tăŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, li t. “b”, alin. 3, 5, 6 și  7 din Legea nr. 

215/2001, a administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul Compartimentului Public de Asistență Socială din aparatul de specialitate al 
prim arului Com unei Călinești , județul Teleorm an, privind activi tatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor 
cu hadicap grav pe sem estrul II al  anului  2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. În termen de 30 de zile, raportul prezentat va fi transmis spre inform are DG ASP Teleorm an și 
secretariatului comisiei județene pentru incluziune socială, asigurat de com partimentul de incluziune socială din 
cadrul AJPIS  T eleorman. 

Art.3. Secretarul Com unei Călineşti va com unica prezenta hotărâre Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 
Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul Teleorman, 
autorităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege. 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
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