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PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 9 

 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav din comuna VADU PASII, pe anul 2020 

 
Consiliul Local al comunei VADU PASII 
Având în vedere: 
-  referat de aprobare nr. 788/20.01.2021 dlui Firon Gheorghe, primarul comunei Vadu 

Pasii, judetul Buzau; 
- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr.789/20.01.2021;  
- avizul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement   nr. 1054/27.01.2021;  
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.11/24.02.2017, privind aprobarea 
pentru anul 2017 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 VADU PASII, judetul Buzau, pentru anul 2020, conform anexei ce 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul comunei VADU PASII, prin 
compartimentul asistenţa socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 3  Secretarul comunei Vadu pașii, va aduce la cunostinta publica prevederile 
prezentei hotarari si o va inainta la Institutia Prefectului judetul Buzau. 
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VADU PASII 
IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din 

numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                   
    

 

 


