
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COSNA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru

anul 2019

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului nr.6561 din 02.12.2018, precum şi raportul 

Compartimentului Asistenţă Socială nr.6562 din 02.12.2018 prin care se propune aprobarea 
numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 
pentru anul 2019;

-raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.7382 din 07.12.2018 ;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local Coşna, înregistrat sub nr.7383 din 07.12.2018 ;

- raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.7384 
din 07.12.2018;

Având în vedere prevederile cu art. 40 alin.(l) şi art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l. Se aprobă pentru anul 2019 un număr de 10 posturi de asistenţi persoanli pentru
persoanele cu handicap grav.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Coşna prin 

Compartimentul de asistenţă socială şi Compartimentul financiar-contabil.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei 

comunei şi va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului pentru controlul de 
legalitate în termenul prevăzut de lege.
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