
CONSILIUL LOCAL BUNESTI 
JUDETUL VÂLCEA 

HOTĂRÂREA NR. 7 
PRIVITOR LA: 

Aprobarea raportului de activitate desfăşurata de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav semestrul II. 2011 

Consiliul local Bunesti , judeţul Vâlcea intrunit in şedinţa ordinara din data de 
13.02.2012, la care participa un număr de 1 0 consilieri din 11 in funcţie. 
Prin hotărârea nr 1 /2012 domnul Ilie Mihai a fost ales preşedinte de şedinţa . 
Luând in dezbatere;Expunerea de motive inregistrata sub nr 477din 7.02.2012 

prezentata de primarul localităţii si raportul nr 478 din 7.02.2012 prezentat de 
doamna Geana Victoria -referent in cadrul Primăriei Bunesti, prin care se propune 

aprobarea raportului privind activitatea desfăşurata de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav semestrul II 2011. 

• 

Avizul favorabil al comisiei de specialitate inregistrat sub nr 529 din 10.02.2012 -

Tinand seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre 
intocmit de secretarul comunei Bunesti, judeţul Vâlcea, inregistrat sub nr 530 din 10.02.2012 

Fiind indeplinite prevederile art.6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta 
decizionala . 

In temeiul art 40 alin (2) din Legea nr 448/2006 privind protecţia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
In conformitate cu prevederile art 29 alin (2) din H.G. 268 /2007 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006 privind protecţia si 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
In conformitate cu prevederile cu art.36 alin 6 lit.a pct 2 coroborat cu art.45 alin 

1 din Legea 215/2001 republicata cu un număr de 10 voturi din 11 adopta 
urmatoarea: 

HOTĂRÂRE 
Art.l Se aproba raportul privind activitatea desfăşurata de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav semestrul II 2011 ,conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu aducere la indeplinirea prezentei hotărâri se imputerniceste 

doamna Geana Victoria referent. 
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