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HOTĂRÂRE
 Nr. 26 din 26 Iulie 2022

Privind însușirea  Raportului  de  activitate  al  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu
handicap grav pe semestrul I al anului 2022.

Consiliul local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
-   proiectul de hotărâre nr. 30 din 12 Iulie 2022 privind însușirea raportului de activitate al
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022;
-   referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  în  calitate  de  inițiator  al  proiectului
înregistrat cu nr. 3026 din 12 Iulie 2022;
-   raportul  de specialitate al compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3025 din 12 Iulie 2022;
-  avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița;
În conformitate cu: 
-  art.40  alin.(2)  din  Legea  nr.448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.29
alin.(1) din Hotararea de Guvern  nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

În  temeiul   prevederilor   art.  196 alin.  (1)  lit.  a)   din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se însuşeşte Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
    Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  comunicate  persoanelor  interesate  de
către secretarul general al comunei.

       Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează,         
 Valeriu Nicu RACOVIȚEANU                                      Secretar general al comunei,
                                                                                            Andreea Georgiana STOICA
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Anexa nr.1 la HCL nr. 26 din 26 Iulie 2022

RAPORT

Privind  activitatea  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu  handicap  grav  din  cadrul
Primăriei Comunei Obrejița pe semestrul I al anului 2022.

     In  conformitate cu prevederile  art.35 din Legea nr.448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: “Persoana cu handicap grav are dreptul
in baza evaluarii  sociopsihomedicale,  la un asistent personal”.  De asemenea,  conform
art.3,  alin.(1):  “Contractul  individual  de  munca al  asistentului  personal  se  incheie  cu
primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in
termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii”, iar la art.40, alin.(1) se
precizeaza ca: “Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa
garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si
celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.”
     In comuna Obrejița, contractele individuale de munca ale asistentilor personali se
incheie de catre Primarul comunei Obrejița.
     In  baza  prevederilor  art.40,  alin.(2)  din  Legea  nr.448/2006  privind  protectia  si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cat si a prevederilor art.29 alin.(1) din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, aprobate prin H.G.
nr.268/2007, serviciul public de asistenta sociala prezinta anual consiliului local un raport
privind activitatea desfasurata.
     Conform prevederilor legale in vigoare, respectiv ale Legii nr.448/2006, persoanele
cu  handicap  sunt  acele  persoane  carora,  datorita  unor  afectiuni  fizice,  mentale  sau
senzoriale,  le  lipsesc  abilitatile  de  a  desfasura  in  mod  normal  activitati  cotidiene,
necesitand masuri de protectie, in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.
     In cadrul Primariei comunei Obrejița sunt in evidenta la aceasta data, un numar de
13  asistenti  personali.  Facem precizarea  ca  indemnizatia  este  egala  cu  salariul  net  al
asistentului social debutant.
     Asistentii personali ai persoanelor cu handicap, au fata de persoana cu dezabilitati,
pentru a caror ingrijire au fost angajati, o serie de obligatii stabilite in mod expres de lege
si anume: 

- sa participe o data la 2 ani, la instruirea organizata de catre angajator.
- sa semneze un angajament ca act aditional la contractul individual de munca, prin

care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu
handicap grav, respectiv planul individual de servicii pentru adultul cu handicap grav. 

-  sa  presteze  pentru  persoana  cu  handicap  grav  toate  activitatile  si  serviciile
prevazute in contractul individual de munca, fisa postului si in planul de recuperare pentru
copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu
handicap grav.

- sa trateze cu respect, buna credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu
abuzeze fizic, psihic sau moral, de starea acesteia. 

-  sa  comunice  in  termen de  48  ore,  orice  modificare  survenita  in  starea  fizica,
psihica  sau sociala  a  persoanei  cu handicap grav și  alte  situatii  de  natura  sa  modifice
acordarea drepturilor prevazute de lege.



    Pentru orice situatie verificata din proprie initiativa de catre compartimentul de
resort din cadrul Primariei comunei Obrejița sau la sesizarea unor terti, se procedeaza la
efectuarea anchetei sociale, cu propuneri de continuare a activitatii asistentului personal,
sau de incetare a activitatii acestuia, functie de cele constatate. 

     In semestrul I al anului 2022, situatia privind incadrarea asistentilor personali, pe
luni se prezinta astfel :

- luna ianuarie             - 13 asistenti personali; 
- luna februarie           - 13 asistenti personali; 
- luna martie               - 14 asistenti personali; 
- luna aprilie               - 14 asistenti personali; 
- luna mai                    - 13 asistenti personali; 
- luna iunie                  - 13 asistenti personali; 

     Pe  perioada  concediului  de  odihna,  inlocuirea  asistentilor  personali  nu  a  fost
posibila din lipsa de personal, iar internarea persoanelor bolnave in centre de tip respiro nu
s-a realizat.
     Pentru aceasta perioada, persoanele cu handicap grav au beneficiat de indemnizatia
in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile
de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
      Cu prilejul vizitelor la domiciliul persoanelor cu nevoi speciale, s-au verificat un
numar de 14 dosare ale asistentilor personali, incadrati de catre primarul comunei Obrejița.
      In urma controalelor, nu s-au constatat abateri de la normele de disciplina a muncii
ale  asistentilor  personali  si  nici  incalcari  ale  obligatiilor  prevazute  in  contractele
individuale de munca ale acestora.
      De asemenea,  pe  parcursul  semestrului,  nu s-au inregistrat  reclamatii  din partea
bolnavilor sau din partea altor persoane, cu referire la supravegherea, asistenta si ingrijirea
acordata de catre asistentii personali.
      In  activitatea  compartimentului  de  asistenta  sociala,  s-a  efectuat  si  consilierea
familiei,  atat  din  punct  de  vedere  juridic  cat  si  psihologic,  cu  privire  la  drepturile  si
obligatiile  ce decurg in urma incheierii  unui contract  individual de munca pe perioada
determinata  sau  nedeterminata,  importanta  perfectarii  acestor  contracte  dar  si
constientizarea  acestor  familii,  in  sensul  angajarii  unor  asistenti  personali,  capabili  sa
acorde supraveghere, asistenta si ingrijire corespunzatoare persoanei cu nevoi speciale.

In semestrul I al anului 2022, plata salariilor asistentilor personali ai persoanei cu
handicap s-a efectuat la termen si anume la data de 10 a fiecarei luni, achitandu-se pentru
aceasta perioada suma totala de 139029  lei.  
     Platile s-au efectuat, pentru ambele forme de plata, in proportie de 100%.
     Compartimentul Asistenta Sociala, prin activitatea depusa, lucreaza numai in sensul
respectarii  prevederilor  legale  cu  privire  la  drepturile  persoanelor  cu  handicap,  si  in
conformitate cu legislatia generala a muncii si a celorlalte reglementari legale in vigoare.

       Președinte de ședință,                                                         Contrasemnează,         
 Valeriu Nicu RACOVIȚEANU                                      Secretar general al comunei,
                                                                                            Andreea Georgiana STOICA
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