
  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II, anul 2021 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa sa ordinară din data de 27 ianuarie 2022; 
 Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare al Primarului Comunei Suseni nr. 425/2022 privind aprobarea 
Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 
II, anul 2021; 
 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 426/2022 din cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Suseni și Raportul Comisiei de  muncă şi protecţie socială, protecţia 
copilului, tineret şi sport; 

- prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 29 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind 
codul administrative; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav pe semestrul II, anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează compartimentul de asistenţă socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Suseni, Prefectului judeţului 
Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul instituției precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa www.suseni.ro.  
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