
 
R O M Â N I A      Nr.888 din 14.02.2022  
JUDEŢUL GALAŢI          
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 
 La  proiectul de hotărâre privind  însuşirea  Raportului privind activitatea 
desfăşurată de asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului 2021   .  
_______________________________________________________________________ 
Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin  Încheierea civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
  
  
  
  Având în vedere art.4 lit.b)  precum și art.5  alin.(4) lit.b)  din Legea nr.5/2020 
privind adoptarea bugetului de stat pe anul 2020,  în aplicarea prevederilor art.40 alin.(1) și 
art.42 alin.(4)  din  Legea nr.448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , potrivit 
căruia :  
  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt 
destinate: b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 
42 alin. (4) 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 , potrivit căruia :     
 „Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului 
Bucureşti, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului prezintă semestrial 
consiliului local un raport care conţine cel puţin următoarele:     
 a) dinamica angajării asistenţilor personali; 
 b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe 
perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro; 
 c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 
 d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.     
 (2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre 
informare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi 
secretariatului comisiei judeţene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului 
Bucureşti, din cadrul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti.”  

            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 modificările și completările ulterioare   
  
 Față de cele de mai sus,  considerăm  oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind 
însuşirea  Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii persoanelor cu handicap grav 
în semestrul II al anului 2021 , raport redat în anexa  la prezentul proiect de hotărâre .    
 
 
 Faţă de acestea  solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul  
aparatului de specialitate şi avizul favorabil   celor trei  Comisii de specialitate  din cadrul 
Consiliului local  
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
ordinară din 22 februarie  2022    prezentul  proiect de hotărâre. 

 
     P R I M A R , 
     Mihăiţă Vlad  


