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         CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

privind însușirea raportului cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav, pentru semestrul II al anului 2021, în comuna Hârtop, județul Suceava  

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de : 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre   

înregistrat cu nr.284  din 21.01.2022, ca instrument de prezentare și motivare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr.285 din 21.01.2022, prin care se susține necesitatea aprobării proiectului de hotărâre; 

- rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 40, alin.(2) si art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;  
- art. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 268/2007 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare ale 
Legii nr. 448/2006, cu modificările si completările ulterioare;  
-  art.6,  alin. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului  nr. 427 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condițiile de încadrare, drepturile si obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “b” art.139, alin.(1),  art. 196, alin.(1), lit. 

“a”  din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliul local al comunei Hârtop, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R  E          

Art. 1.  – Se însușește raportul cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav, pentru semestrul II al anului 2021, în comuna Hârtop, județul Suceava, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  precum și 

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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