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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenții personali

ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 

Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit în şedinţa de lucru

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Asistență Socială;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești.

În conformitate cu prevederile:
- art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.  29 alin.  (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handi-
cap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art.  129 alin.  (1),  art.  136 alin.  (8),  art.  139, respectiv  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Raportul privind activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I al anului 2020, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor prin grija 
Secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                    

                                                                                                                     Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                   /Secretar general comuna 
                                                                                                                    Cojocaru Bogdan Marius



               
Anexa la HCL Domnești nr. …../08.07.2020

RAPORT
de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

 în semestrul I al anului 2020

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, Comparti-
mentul de Asistenta Sociala a comunei Domnești controlează periodic activitatea asistenţilor per-
sonali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

Potrivit art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele infor-
maţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali, informaţii privind modul în care se
asigură  înlocuirea  asistentului  personal  pe  perioada  concediului  de  odihnă,  informaţii  privind
numărul de asistenţi personali instruiţi, numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
a) Dinamica angajării asistenţilor personali :

La sfarsitul semestrului I al anului 2020, în cadrul Primăriei comunei Domnești, figurează: 
- angajaţi un număr de 51 asistenţi personal ai persoanelor cu handicap Grav si anume 41 pentru

adulti, 10  pentru copii minori;
- 42 indemnizaţii lunare pentru persoana cu handicap grav, din care 35 indemnizatii pentru adulti

şi 7 indemnizatii pentru copii.
Costul total al serviciilor şi prestaţiilor a fost de 1243184 lei, din care suma pentru salariile

asistenților personali este de 899.485 lei,  iar suma plătită pentru îndemnizațiile lunare  este de
343.699  lei.  În  ceea  ce  privește  cheltuielile  cu  salarizarea  asistenților  personali  și  achitarea
indemnizațiilor lunare pentru semestrul I 2020, Primăria comunei Domnești a efectuat plățile la zi
din bugetul local.

La sfârșitul semestrului I, situația asistenților personali pe categorii de beneficiari asistați
(minori, adulți handicap grav) și grad de rudenie, se prezintă după cum urmează:
Nr.asistenți 
personali 
angajațí

Persoană 
asistată 
copil

Persoană 
asistată
adult

Asistenți personali
membrii ai 
familiei

Asistenți 
personali
terțe persoane

Contract 
perioadă 
nedeterminată

Contract 
perioadă 
determinată

          51          10         41 48             3       37  14

b) Informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip
respiro:

Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care
angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situaţia în
care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se acordă o indem-
nizaţie  echivalentă  cu  salariul  net  al  asistentului  personal  sau  găzduirea  într-un  centru  de  tip
respiro. Pe teritoriul comunei Domnești nu există însă centru de tip respiro, astfel Primăria Co-
munei Domnești, trebuie să plătească persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu
salariul net al asistentului personal.



c) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:
Conform  Legii  nr.  448/2006  și  Ordinului  nr.  319/2007,  51  de asistenții  personali  al

persoanelor cu handicap grav, au fost instruiți în luna octombrie 2018. Acestora li s-au acordat
informații  cu  privire  la  drepturile  și  obligațiile  asumate  prin  contract  referitoare  la  îngrijirea
bolnavului și în conformitate cu nevoile identificate și au primit diplome pentru participare de
către Centrul de Consultanță și Studii Europene. 
d) Numărul de controale efectuate si problemele sesizate :

Pe baza raportărilor semestriale întocmite asistenților personali al persoanelor cu handicap
grav în total 51, și totodată, efectuând controale la domiciliul a celor 42 persoane cu handicap, am
constatat următoarele: 
       - persoanelor cu handicap le sunt prestate toate activitățile de îngrijire și serviciile prevăzute în
contractul  individual  de  muncă,  în  fișa  postului  și  în  planul  de  recuperare  pentru  copilul  cu
handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
        - sunt tratați cu respect, bună-credință și înțelegere.

Persoanele cu handicap grav care au optat pentru acordarea indemnizației lunare, în număr
total de 42 persoane, se constată că acestora le sunt asigurate îngrijirile necesare, indemnizațiile
lunare  acordate  sunt  utilizate  conform scopului,  pentru  îngrijirea  și  tratamentul  bolnavilor.  Cu
ocazia controalelor efectuate pe teren am constatat că dificultățiile cele mai mari şi numeroase sunt
întâlnite în cazurile persoanelor imobilizate la pat, şi de cele create de bolnavii psihici,  aceștia
necesitând îngrijire și supraveghere permanentă. 

Documentele justificative se regăsesc în dosarele personale ale persoanelor cu handicap
pentru  care  se  asigură  drepturile  cuvenite  în  condițiile  Legii  nr.  448/2006  privind  protecţiaşi
promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

În  activitatea  noastră  am  încercat  să  consiliem  familia  persoanei  bolnave,  asistentul
personal cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la
necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana
cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi serviciile sociale
și socio- medicale asigurate de DGASPC ILFOV. 

Alte forme de sprijin acordate de către autorități persoanelor cu dizabilități și familiilor 
acestora pentru depășirea unor situații de risc social, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:
Nr.crt.                                   Servicii suport oferite        Beneficiari sem. I 2020

1 Anchete sociale pentru scutire de la plata rovinietei 0

2 Anchete  sociale  pentru  obținerea  certificatului  de  orientare
școlară/profesională  (CES)

2

3 Suport financiar de urgență pentru acoperirea parțială a costurilor unor
investigații  medicale  de  specialitate/tratamente  acordate  în  baza  HCL
nr.37/2012 si completată cu HCL nr. 54/2012

2

4 Transport urban gratuit (nr. mediu) 81 pers./ 10.500 lei lunar

    În  cursul  semestrului  I  2020  s-au  achitat  integral  facturile  emise  de  ASOCIAȚIA  DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT  PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
în  suma totală  de  65.237,89 lei,  pentru  persoanele  cu  handicap și  asistenții  personali  care  au
solicitat acest drept.
             Concluzionând, apreciem că în semestrul I 2020, serviciile sociale asigurate persoanelor cu
handicap  grav  prin  intermediul  Compartimentului  Asistență  Socială  al  Primăriei  Domnești  au
corespuns  standardelor  de  calitate  în  domeniu,  nefiind  înregistrate  cazuri  de  neglijare/abuz  al
persoanelor.



RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenții personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020

Având în vedere:
- prevederile  art.  40 alin.  (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia  si promovarea

drepturilor  persoanelor  cu handicap,  republicata,  modificata  si  completata,  Consiliul

Local are obligatia de a aproba semestrial Raportul privind activitatea desfasurata de

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

La sfârşitul semestrului I 2020 în Primăria Comunei Domnești, figurează ca angajaţi un

număr de 51 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 42 indemnizaţii lunare pentru

persoana cu handicap grav.

Tinand cont de cele aratate mai sus, propunem adoptarea de către Consiliul Local Domnești

a unei hotărâri privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali

ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020.

Compartiment Asistenţă Sociala,

Inspector principal – MATEI IOANA DANIELA

Inspector asistent – IORDACHE GABRIELA
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfăsurată de asistenții

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 

Având în vedere:
 Raportul de specialitate al Comp. Asistență Socială;

În conformitate cu prevederile:
- art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.  29 alin.  (1) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handi-
cap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

si in temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Domnesti, 
urmatorul proiect de hotarare:

1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfăsurată de asistenții personali ai persoanelor cu hand-
icap grav pentru semestrul I al anului 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
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