
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL CERNĂTESTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav pe semestrul II al anului 2019 
 

Consiliul Local Cernătesti, întrunit în ședința publică ordinară în data 

de 19.02.2020, 

   Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 29/13.02.2020 întocmit de Primarul 
comunei Cernătesti,  

 -Raportul de specialitate nr. 28/13.02.2020 întocmit de 
Compartimentul Stare Civila si Asistentă Socială; 

- Avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al  

comunei Cernătești, inregistrata cu nr. 30,31 si 32/13.02.2020; 
 
 In conformitate cu: 

- art. 120 si 121 din Constitutia României; 
- Carta Europeană a autonomiei locale adoptata la Strasburg la 15 

Octombrie 1085, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr.448/2006 privind protectia 
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 136, alin. (1) si art. 155 alin.1 lit d si alin. 5 lit.a din 

OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
- Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 In temeiul art. 129 alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. b) si ale art. 139 alin. 
(1) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 
HOTĂTRÂRE 

 
Art. 1.  Se aproba Raportul privind activitatea desfasurată de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al 

anului 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotârăre.  
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Art. 2.  Prezenta hotarare va fi comunicată Compartimentului Stare 

Civila si Asistentă Socială si va fi afisată pe site-ul institutiei pentru aducere 
la cunostintă. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Cernătești, precum și Instituției Prefectului – 

județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la legalitate. 

 
            Presedinte de Sedinta,                                          Contrasemneaza, 
                  CONSILIER                         

               Secretar general al UAT Cernătesti, 
     GRIGORE SIMION                                    DUMITRASCU DORU-VASILE                                                        

 

 

 

Cernătesti,  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nr.  6/19.02.2020 

 

 
 

 
     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în ședință 
ordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 

57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință.    
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