
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI  BUDILA 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2021 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ________, în data de ________, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 468/14.01.2022 prin care s-a propus 

aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap 
pentru semestrul II al anului 2021 

Având in vedere: 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), 136 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 1 
lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- 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;  
-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3. 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor 

cu handicap pentru semestrul II al anului 2021, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
prin compartimentul de specialitate. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                                          
                                                                                                                 
 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1, 2 SI 3 
 

                        AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta 
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REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2021 

 
 

 
        Având în vedere: 

- prevederile art. art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 136 alin. (1), (2), art. 
196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile 
ulterioare, 
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
- 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 
  
este necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Raportului privind 
activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al 
anului 2021. 

 
 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1, nr. 2 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2021 

 
 
 

 Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (3) 
lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
- 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 
  
este necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Raportului 
privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru 
semestrul II al anului 2021. 

 
 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


