
 
ROMÂNIA 

JUDEłUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL ROMANU 

    

H O T Ă R Â R E A  Nr.86 
                                                                Din 19 Decembrie 2019 

                                                                              
 

Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată  

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 angajaţi ai  
Primariei  Comunei Romanu “, judeŃul Braila 

 
            Consiliul Local al comunei Romanu, judeŃul Braila, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
19.12.2019; 
 Verificând referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei 
Romanu; 

Analizând proiectul de hotărâre iniŃiat de Ionita Steluta, primar al comunei Romanu şi raportul 
Serviciului public de asistenŃă socială şi autoritate tutelară al Primăriei Comunei Romanu; 

În conformitate cu prevederile H.G.  nr. 268/2007 – pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare .  

În temeiul art. 129 alin.1 si 2,lit.d din OUG nr.57/5.07.2019  
In baza art.139 alin.1 si 7,lit.b si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

 Art.1 –  Consiliul Local al Comunei Romanu aprobă “Raportul privind activitatea 

desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav  în anul 2019, angajaţi ai 
Primariei  Comunei Romanu, judeţul Braila” prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre .   
           Art.2 - Primarul Comunei Romanu, judeŃul Braila va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.3.D-ul Secretar general va comunica Institutiei Prefectului-jud.Braila si tuturor persoanelor 
interesate 
 

 
Preşedinte de şedinŃă, 

                ȘiȘu Dumitru                                                           Contrasemnează 
         Secretar general,  
                                 Zainea Cristian George 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEłUL BRAILA 

CONSILIUL LOCAL ROMANU 
    

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
                                                             Din 16 Decembrie 2019 

                                                                              
 

Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată  

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 angajaţi ai  
Primariei  Comunei Romanu “, judeŃul Braila 

 
            Consiliul Local al comunei Romanu, judeŃul Braila, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
19.12.2019; 
 Verificând referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei 
Romanu; 

Analizând proiectul de hotărâre iniŃiat de Ionita Steluta, primar al comunei Romanu şi raportul 
Serviciului public de asistenŃă socială şi autoritate tutelară al Primăriei Comunei Romanu; 

În conformitate cu prevederile H.G.  nr. 268/2007 – pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare .  

În temeiul art. 129 alin.1 si 2,lit.d din OUG nr.57/5.07.2019  
In baza art.139 alin.1 si 7,lit.b si art.196,alin.1 lit.a din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

 Art.1 –  Consiliul Local al Comunei Romanu aprobă “Raportul privind activitatea 

desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav  în anul 2019, angajaţi ai 
Primariei  Comunei Romanu, judeţul Braila” prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre .   
           Art.2 - Primarul Comunei Romanu, judeŃul Braila va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art.3.D-ul Secretar general va comunica Institutiei Prefectului-jud.Braila si tuturor persoanelor 
interesate 
 
 
 
 
                                                             PRIMAR, 
 
  
                                                    IONIȘĂ  STELUȘA 


