ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂRE
NR.:04/30.01.2019
Privind aprobarea raportului de activitate desfășurată de asistenții personali ai persoanelor
cu handicap grav pentru anul 2019 semestrul II.
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie
2020,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Referatul de aprobare a primarului comunei Ulieș nr.: 18/S/13.01.2020, Proiectul de Hotărâre
nr.: 19/S/13.01.2020; Raportul de specialitate al compartimentului social și de stare civilă nr.:
22/S/15.01.2020; Avizul comisiei de specialitate nr.: 27/S/30.01.2020;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 38/2019 privind aprobarea regulamentului
de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a comunei Ulieș;
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 40 al. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat (r1) cu modificările și completările ulterioare;
Art. 29 al. (2) din Hotărârea Guvernului nr.: 268/2007pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările
ulterioare;
Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 al. (7) lit. b)., art. 133 al. (1), art. 139 al. (1), art. 196 al. (1), și
art. 199 din OUG nr.: 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Ulieș
Adoptă prezenta:
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ROMÂNIA
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HOTĂRĂRE:
Art. 1. Aprobarea raportului de activitate
(1) Se aprobă raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor
cu handicap grav conform anexei nr.: I, care face parte integrantă din Prezenta
Hotărâre.
Art. 2. Dispoziții executorii
(1) Compartimentul de asistență socială și de stare civilă este însărcinată cu controlul și
întocmirea documentelor privind controalele periodice asupra activităților asistenților
personali.
(2) Comunicarea prezentei Hotărâri la Instituția Prefectului județului Harghita, precum și
păstrarea evidenței Hotărârilor și a unui exemplar a Hotărârii rămâne atribuția
secretarului comunei Ulieș.
Art. 3. Căi de atac, natura juridică
(1) Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa
cerere la instanta de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30
de zile de la comunicare.
(2) Prezenta hotărâre este act administrativ individual.
Art. 4. Comunicarea Hotărârii
(1)
•
•
•
•
•

Prezenta hotărâre se comunică:
Institutiei Prefectului – județul Harghita;
Secretarului comunei Ulieș;
Compartimentului de asistență socială și de stare civilă;
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita prin grija
compartimentului de asistență socială și de stare civilă;
Prezenta Hotărâre se afisează la sediul Primăriei și la pagina de internet al comunei
Ulieș.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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