
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
Privind : Raportul de activ itate pr ivind activitatea desfășurată de asis tenții personali ai persoanelor cu hadicap grav pe 

semestrul I al anului 2017 
 

C onsiliul Local al C omunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în  ședinta  ordinară din da ta de 28.07 .2017, 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 

- expunerea  de  m oti ve a primarului com unei , cu  nr. de in registrare 91 /24 .07.2017 ; 
- rapo rtul compartim entului de specialitate, cu nr. de inregis trare  92/24 .07.2017; 
- Raportul personalului cu atribuții de asistență soc ială  din apa ra tul de specialita te al p rimarului Comunei 

C ălinești , județul T eleorman, pri vind acti vi tatea d esfășurată de asisten ții pe rsonali ai persoanelor cu hadicap  grav pe 
sem estrul  I al anului 2017, înregis trat cu nr. 3099/18.07.2017; 

- prevede rile art. 40 , alin. 2 din  Legea nr. 448/2006, pri vind protec ția și promova rea drepturil or persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificaril e si completarile ulterioare ; 

- prevede rile art. 29 din HG  nr. 268/2007 pentru ap robarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr . 448/2006, pri vind p ro tecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 
com pletarile ulterioa re; 

- prevede rile a rt. 36 , alin . 1 , alin. 2, lit. ”d” și alin. 6 , lit. ”a” , pc t. 2 din Legea nr.215/2001 a administra tiei 
publice locale, republica ta , cu  m odificarile si com pleta rile ulterioare; 

- avizul favorabil al C om isiei de  specialita te pentru p rogame de dezvol tare economică- soc ială, buge t 
finan Ńe , adm inistra rea domeniului public  şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu  nr.de inregistrare 3298/27.07.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃămân t, săn ăta te, cultură, protecŃia soc ială, acti vi tăŃi sporti ve şi de 
agrement,cu  nr.de in regis trare 3300/27.07 .2017 ; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi  liniş tii publice a 
drep tu rilor  cetăŃenilor , cu n r.de inregis trare  3302 /27 .07.2017; 

 
În temeiul ar t. 45, alin. 1, a rt. 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, republica tă, cu  modificările  şi  completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul privind ac ti vi ta tea  desfășura tă de asistenții personali ai pe rsoanelor cu hadicap  
grav pe semestrul  I al anului  2017 , confo rm  anexei , parte  in teg rantă  din p rezen ta  hotărâre. 

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

Art.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica prezenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 
T eleorman, în vederea exerc itării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul T eleorman, 
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în temeiul prevăzu t de lege . 
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