
R O M Â N I A     Nr.896 din  14.02.2022  
JUDEŢUL GALAŢI          
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
Compartimentul: ASISTENŢĂ SOCIALĂ .  
 
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 La  proiectul de hotărâre privind  însuşirea  Raportului privind activitatea 
desfăşurată de asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului 2021  .  
_______________________________________________________________________ 
 
  

 Subsemnata , Vlad Gina,  inspector superior   la Compartimentul asistenţă  socială din 
cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Cuca , având în vedere   solicitarea 
iniţiatorului proiectului de hotărâre privind însuşirea  Raportului privind activitatea 
desfăşurată de asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II 2020 ,        
 În temeiul  art.136 alin.(8) lit.b)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;   
 
 Având în vedere art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 , privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare ;           
 Având în vedere art.29 alin.(1) , din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;   
 Având în vedere  Legea bugetului de stat nr.15 privind adoptarea bugetului  pe anul 
2021 ;  
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 21.04.2021 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2021 ;  

 Având în vedere  art.155 alin.(2) lit.a) precum şi alin.(5) lit.a) şi c) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modficările și completările ulterioare ;   
 
 Considerăm legal şi oportun iniţierea prezentului proiect de hotărâre deoarece prin 
aplicarea prevederilor sale  se va  monitoriza activitatea desfăşurată de asistenţii persoanelor 
cu handicap la nivelul localităţii , componentă a activităţii de asistenţă socială . 
 
 Faţă de acestea  propunem   celor trei  Comisii de specialitate  din cadrul Consiliului 
local  să acorde aviz favorabil prezentului proiect de hotărâre.  
 
 În consecinţă   propunem membrilor Consiliului local , ca în şedinţa ordinară din  22 
februarie 2022  , să dezbată şi  să  aprobe prezentul  proiect de hotărâre .  
 
 
       
     INSPECTOR  SUPERIOR,  
                Gina Vlad 


