
II()MANIA
JI.JDU'l'tll. NtrAM'f

HoTARARE
privind aprobarea continuarii protocolului de colaborare cu

Asocialia Nalional6 a Surzilor din Romdnia - Filiala Surzilor Neaml li alocarea din bugetul local
pe anul 2023 a sumei reprezent6nd plata cotizaliei de membru sustindtor

Consiliul Local al comunei Gheriegti, Judelul Neam1l

Vizdnd referatul de aprobare al primarului comunei Gheriegti, inregistrat cu nr. 1739115.02.2023,
Raportul de specialitate al Companimentului de AsistenlS Social6 din cadrul Primdriei Comunei
Gherdegti cunr. 1740/15.02.2023 1i avizul comisiilorde specialitate din cadrul consiliului local;

AvAnd in vedere prevederile:
- an. 6l ti 69 din Legea nr. 448/2006R privind protectia;i promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap qi ale Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale;
- Legii nr. 2712020, privind limba semnelor rom ne.. "art. 5 (11 Persoanele surde:1i/sau

hipoacuzice utt drcptul sdJbk;seascd LSR h raporturile cu autoritdlile $i instituliile centrale si Locale,

puhlice uu private, pentru ,-l.i exet.citq drepturile Letdlcne$ti.
l2) Autorilalile $i in.\lituliile cenlrale Si lrrulc. publicesdu priyate, uu obligalia de u pune gratuit la
disp<tzilia persctanclor surde si/suu hipoacuziLe interpreli autorizali in LSR, conform legislasiei tn
vigoare.

(3) Accesul la interpret autorizat tn LSR se acordd la cerere sau din oJiciu".
- Protocolului de colaborare tncheiat cu Asociatid Ndlionald a Surzilor din Romdnia - Filiala

Surzilor Neam1, Capitolul 4 "OBLIGAT\ILE PAR|ILOR" care prevede faptul cd "plata interpretului se

va./'ace sub.fbrmd de cotizatie de membru susyindlor in valoare de 2.000lei/an, in primul trimeslru al
ctnului"..

- Ho6rarea Consiliului Local al comunei Ghereegti nr. 53126.05.2022 privind aprobarea incheierii unui
protocol de colaborare cu Asocialia NalionalS a Surzilor din Rom6nia - Filiala Surzilor Neaml;

in temeiul art. 196 atin. (l) lit. a) din O.U.G nr. 57l2Ol9 privind Codul Administrativ, cu

modificarile gi complet6rile ulterioare;

HOTARA$TE:
Art.l. Se aproba continuarea protocolului de colaborare pentru olerirea de servicii de

interpretare in limbajul rrimico - ilestual. cu Asocia(ia Nationall a Surzilor din Rominia - Filiala
Surzilor Neam!.

Arl.2. Se aproba alocarea de lbnduri, din bugetul local pentru anul 2023, a sumei de 2,000 lei
pentru plata cotizaliei de membru sustinator.

Art.3 ( l)Prezenta hotirdre se comunicd lnstitutiei Prefectului - judejului Neam1 in vederea

exercitdrii controlului cu privire la legalitatea actului administrativ gi se aduce la cuno$tinF publicd prin

grija secretarului general al comunei Cherieqti.
(2) Aducerea la cunogtinl6 publicA se face prin afi$are la sediul autoridlilor administraliei

publice locale. c6t rii prin site {oficial al Primdriei cornunei CherAe$ti www.primariagheraesti.ro

EDIN'IE DE $EDINTA
CONSILIER.

CONSIT,IUL LOCAI- AL, COMUNEI GHERAE$TI

IME CONSTANI-INjiitNr. 17

Din 28 f'cbruarie
(-ontrascnrncaza /7
Secretar g,eneral, 0W-

Marcela PAT.ANCEANU '- )
din totalul de l5 consilieri in lunclieAdoptata in gedinla din 28 2il cu un numir de l4 voturi "pentru",


