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  HOTARARE NR. 2  /  10.01.2023 
pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii  

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 
 

  
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 10.01.2022, ora 
10,30;       
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.120/27.12.2023 initiat de Primarul comunei 
Gângiova pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022, referatul de aprobare 
nr.7830/27.12.2022, raportul de specialitate nr.22/03.01.2023 intocmit de catre 
compartimentul de Protectie si Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gângiova, Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gângiova, in conformitate cu prevederile art.40, alin.2 din Legea nr.448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 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;  
    În temeiul  art.129, alin.(1), alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a), art.197 
alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 alin.(1) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 
 

HOTARASTE: 
 

     Art.1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022, conform Anexei nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare.  
    Art.2 – Secretarul general al comunei Gângiova va asigura aducerea la cunostinta publica 
prin afisarea pe site-ul institutiei si comunicarea acesteia primarului comunei Gângiova, 
compartimentului Protectie si Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Gângiova, 
DGASPC Dolj si Institutiei Prefectului-Judetul Dolj. 
  
          
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza pentru legalitate, 
     VOICU MIHAI ZAHARIA                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                              SADOVEANU IOANA 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 10.01.2023 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri prezenti 
 


