
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

   

 HOTĂRÂRE  nr.5/2021 
privind aprobarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020 
 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 27 ianuarie 2021, convocat cu Dispoziţia nr. 18 din 2021, emisă de primarul 
comunei Leliceni; 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr. 97/2020 privind aprobarea activității asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 
2019; 

• Referatul de aprobare nr. 98/2020 înaintată de primarul comunei Leliceni, dl. 
Nagy István-Alfréd; 

• Raportul nr. 170/2021privindactivitatea asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020la nivelul comunei 
Leliceni, județul Harghita; 
Având la bază:  
- prevederile art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată referitor 
la întocmirea și prezentarea unui raport semestrial către Consiliul Local cu privire la 
activitate asistenților personali, precum și prevederile art.29 din HG nr.268/2007 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare  raportul de avizare al  comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină din 

cadrul Consiliului Local Leliceni;  
- pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența  

decizională în administrația publică locală; 
În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. d, respectiv alin. (7) lit. b., art.196 alin.(1) lit.a 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  – Se aprobă raportul de activitate al asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2020, perioada iulie – 
decembrie 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire  de Compartimentul de 
asistenţă socială,autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
Art.3:  Prezenta se comunică cu: 

� Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
� Compartimentul de asistenţă socială, autoritate tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
 
 
 

 
      Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                Consilier,             Secretar general al comunei,  
             Molnár Atilla                      Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.5 
Adoptată în ședința din data de 27 ianuarie 2020 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 
 
 
 
 

 


