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     H O T Ă R Â R E A   nr.   8 / 2020 

privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 

desfasurata in semestrul II al anului 2019 

 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 7/22.01.2020,  referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 8/22.01.2020, prin care se propune aprobarea Raportului asupra activității 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2019, 

Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială  nr. 8 /22.01.2020, precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 596/30.01.2020, nr. 607/30.01.2020 și nr. 618/30.01.2020;  

 Ţinând seama de prevederile: 

- art. 40 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

-  art. 29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  

prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (2), lit. „d”,  alin. (7) lit. “b” si art. 139 alin. (1)  din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă Raportul asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav din orașul Geoagiu, desfasurata in semestrul II al anului 2019, conform anexei la prezenta 

hotărâre.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

 - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 - Directiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Geoagiu; 

 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe 

site-ul instituției www.geoagiu.ro.  
 

Geoagiu, 31.01.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                               Contrasemnează Secretar General 

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                             jr. Cimpoeşu Maria            

 

 

 

 

             

                                                                                                                                   
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 

 



Anexa la HCL Geoagiu nr. 8 / 2020 

 

RAPORT  
privind activitatea desfăşurată de asistenţi personali ai persoanelor cu  

handicap grav din orașul Geoagiu, pe semestrul II al anului 2019  

 

 

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Directia de 

Asistenta Sociala  controlează periodic  activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un 

raport Consiliului Local.  

 Având în vedere prevedrerile art.29, alin.1 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, Directia de Asistenta Sociala, are obligaţia de a prezenta semestrial 

consiliului local, raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 

care să conţină în mod obligatoriu date referitoare la :  

 - dinamica angajării asistenţilor personali;  

 - modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă;  

 - informaţii privind numărul de asistenţi personali şi instruirea acestora;  

 - controalele efectuate şi probleme sesizate.  

 Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza 

în condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării 

situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la 

care starea lor o cere, pentru întegul lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.  

 Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.  

 În contextul aspectelor menţionate, la finalul semestrului II al anului 2019 s-au înregistrat 

următoarele date:  

 1. Dinamica angajării asistenţilor personali :  

 La sfârşitul semestrului I al anului 2019 în cadrul directiei erau angajaţi un număr de 13 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, iar pe parcursul semestrului II al anului 2019, in 

luna septembrie  2019 a incetat contractul de munca pentru Lacau Maria, deoarece a decedat 

persoana cu handicap, astfel la sfarsitul semestrului II al anului 2019 existand un numar de 12 

asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, conform  anexei 1,  

 

 Pe parcursul semestrului II al anului 2019, din numărul total de 66 indemnizaţii lunare de 

însoţitor pentru persoane cu handicap grav, un numar de 7 indemnizatii lunare, au incetat, din 

urmatoarele motive:  

− 4 persoane cu handicap grav, beneficiare de indemnizatii lunare de insotitor au decedat, 

−  pentru 2 persoane s-a schimbat incadrarea, 

− iar pentru o persoana s-a schimbat domiciliul  

−  un numar de 5 indemnizatii au fost puse in plata, rezultand un numar de 64 indemnizatii 

lunare de insotitor pentru persoanele cu handicap grav la sfârşitul semestrului II al 

anului 2019, conform anexei 2, 

 Suma totala platita de la inceputul anului, pentru salariile asistentilor personali si a 

indemnizatiilor lunare este de 1.462.270 lei. 

 

 2. Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă:  

 Conform art. 37 alin. 1 lit.c, alin 2 precum şi alin. 3 din Legea 448/2006, republicată 

asistentul personal are dreptul anual la concediul de odihnă iar angajatorul are obligaţia să asigure 

persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În cazul în care nu se poate 

asigura acest lucru, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţia lunară în cuantum egal 



cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care 

reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice sau găzduirea într-un 

centru de tip respiro.  

 Pe teritoriul administrativ al orasului Geoagiu nu există însă un centru de tip respiro, astfel 

UAT orasul Geoagiu nu poate asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, făcându-se astfel obligată de a plăti persoanei cu handicap grav o indemnizaţie  lunară în 

cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor legale 

care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

 Pe tot parcursul anului 2019, toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav,  au 

beneficiat, lunar, de indemnizatie de hrana, iar in luna decembrie 2019, cei 12 asistenti personali a 

primit voucher de vacanta, conform legislatiei in vigoare. 

 3.Informaţii privind instruirea asistenţilor personali: 

 Precizăm că în conformitate cu cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr.448/2006 

republicată, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de 

angajator.  

Astfel, în semestrul II al anului 2018  a fost organizat un instructaj pe tematica activităţii asistentului 

personal. 

   

 4.Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate  

 În conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea 448/2006 republicată, autoritatea 

locală are obligaţia de a efectua vizite periodice de monitorizare a activităţii asistenţilor personali 

care au ca scop asigurarea respectării drepturilor şi interesului superior al persoanei cu dizabilităţi 

pe care asistentul personal o are in îngrijire.  

 Deplasarile in teren au vizat  verificarea modului în care sunt îndeplinite obligaţiile 

contractuale ale asistentului personal, modul cum persoana cu handicap este îngrijită, mediul de 

viaţă, igiena sau alimentaţia acesteia.  

 În urma acestor vizite nu s-au evidenţiat aspecte negative în activitatea asistenților personali 

şi nu au fost făcute precizări ale persoanei cu handicap în ceea ce priveşte activitatea acestora, 

ţinând cont de faptul că majoritatea asistenţilor personali locuiesc efectiv cu persoana cu handicap 

grav, fiind rude de gradul I în majoritatea cazurilor.  

Considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi răspunde cerinţelor 

persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată, astfel în semestrul II al anului 2019, 

nu am intâmpinat greutăți privind acordarea drepturilor salariale și plata indemnizațiilor,  

În  semestrul II al anului 2019, apreciem că serviciile sociale de care au beneficiat 

persoanele cu handicap grav din partea asistenţilor personali, au fost de bună calitate, fiind realizate 

cu respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, servicii ce sunt monitorizare de dna 

Chelariu Ramona Maria – referent în cadrul Directie de Asistenta Sociala. 
 

 

 

Geoagiu, 31.01.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                      Contrasemnează Secretar General 

    Prof. Bătrâna Oana Roxana                                                                             jr. Cimpoeşu Maria            

 

 

 

             

                                                                                                                                   
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 


