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HOTĂRÂREA NR. 84 
Din 31 Iulie 2013 

privind aprobarea Raportului asupra activităţii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2013 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială ; 
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 
În conformitate cu: 

• Prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
· • Prevederile art. 29, alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completări le 

ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin . (2) , lit (d), alin. (6), lit. (a), pct. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin . (1) lit. (b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Raportul asupra activităţii asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2013, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
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HOTĂRÂREA NR. 84 
Din 31 Iulie 2013 

privind aprobarea Raportului asupra activităţii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2013 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială ; 
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru muncă ş i protecţie socia lă ; 

În conformitate cu: 
Prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

comp letările ulterioare; 
• Prevederile art. 29, alin . (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) , lit (d), alin. (6), lit. (a) , pct. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi comp letă rile ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.1 15 al in . (1) lit. (b) din Legea admini straţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completă rile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Raportul asupra activităţii as istenţi lor personali ai persoanelor 
cu handicap grav, pe semestrul I al anu lui 2013, conform anexei , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederi lor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Direcţiei de Asistenţă Socia lă, Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţ ia Copilului .f ~ fl~c ~ riatu lui Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială şi 
In stitu ţ ie i Prefec âeţill · 11.f v. 
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