RoMANre
JUDETUL ARGE$

coNsrlruL LocAL AL ORA$ULUr TOPOLOVENT

soTAnaB,n
Nr.9 din 30 ianuarie 2020
referitor Ia aprobarea Raportului privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap desfSgurati in

semestrul

II

al anului 2019

consiliul Local al oragului ropoloveni, judeful Argeg, intrunit in gedinfa ordinarfl din data de
30 ianaurie 2020 ;
AvAnd in vedere :
Referatul de aprobare nr.552 din 23.01 .2020a|Primarul oraguluiTopoloveni, in calitate
de initiator al Proiectului de Hot[rdre referitor la aprobarea Raportului privind activitatea asisten{ilor
personali ai persoanelor cu handicap desfbguratd in semestrul II al anului 2019, previzutatasat ca anexd la
proiectul de hotdrdre;
Infbrmare ;i Raport nr.58121.01.2020 privind activitatea asistentilor personali deslisuratd
in semestrul II al anului2019 intocmit de DAS Topoloveni, inregistrat la registratura consiliului sr-rb nr.55l
din 23.01 .2020, precum gi monitorizarea sumelor pl5tite asistentilor personali;
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-

-

VIzffnd prevederile:

-

Art.40 alin.(2) din Legea nr.44812006 privind protec{ia gi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Art.29 din HGR nr.26812007 actualizatd, pentru aprobarea Nonnelor rnetodologice de
aprobare a Legii nr.44812006

-

- Art.129 alin.l4) lit.a) din codulAdrninistrativ aprobat prin

oUG

nr.5712019;

in terneiul *art.l39 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.140 alin.(l) din Codul Adrninistrativ aprobar prin
OUG nr.5712019;

HOrAnAgrB:

Art.l.
desfh;urata

Aproba Raportul privind activitatea asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap
in semestrul Il al anului 2019, prevdzut aldturat gi care fbce parte integrantd din prezenta

hotdrAre.

Art.Z, (l) Secretarul general al oragului Topoloveni va comunica prezenta hotdrdre: Prefectului
judelului Argeg pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului si Viceprimarului Oragului
Topoloveni; Directiei de Asistentd Sociald Topoloveni; Oricdror altor persoane interesate.
(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunoqtin{i publicd prezenta hot6rAre prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "HOTARARILE AUTORITATII
DELIBERATIVE," - sare
la urmdtoarea adresd:
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*Accasta hotalare a lbst adoptatd cu uu nu
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DOSAR NR. IIl2020
Sedinla Ordinarl a Consiliului Local al oraEului Topoloveni
Data: 30 IanLrarre 2020
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