
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Str.Republicii;nr.65, Tel.0246266115/fax.a246266115, e-mail:cl_roatadejos@yahoo.com 

CONSILIUL LOCAL  

 

  

 

 

 

HOTĂRÂRE  NR. 7 din   24.03.2021 

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurată de asistenții personali ai                                                

persoanelor cu  handicap grav pentru anul 2020  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 40 / 1790/26.01.2021 întocmit de primarul comunei Roata de Jos pentru 

aprobarea Raportului privind activitatea desfasurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2020 întocmit de d-na. Pintică Florica, consilier în cadrul Compartimentului 

Autoritate Tutelară, Asistență Socială și Arhivă nr. 9281/26.01.2021 și raportul de specialitate nr. 

41/1791/26.01.2021 întocmit de Compartimentul  de Asistență Socială, Autoritate Tutelară și Arhivă;  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele: 85/1835/23.03.2021, 86/1836/23.03.2021 si 87/1837/23.03.2021; 

 În conformitate cu: 

 -Prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 129, alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „b” si art. 139, alin. (3) din O.U.G.. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul art. 196, alin.1 lit. „a” din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

aprobă Proiectul  de Hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 

asistenții personali ai persoanelor cu  handicap grav pentru anul 2020 și adoptă următoarea   

 

HOTĂRÂRE: 

             

           Art.  1. – Se aprobă Raportul privind activitatea desfașurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020, conform anexei – RAPORT ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

           Art.  2.  - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului  de Asistență Socială, 

Primarului comunei Roata de Jos și va fi afișată pe site-ul instituției pentru aducere la cunoștință. 

 

Președinte de ședință                Contrasemnează Secretar general u.a.t.  

VOICU ION                                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adopatată cu un cvorum de 14 voturi „pentru”, ale consilierilor locali prezenți 

la ședința în numar de 14, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.   



JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI ROATA DE JOS 

Str.Republicii;nr.65 

Tel.0246266115/fax.a246266115 

e-mail:cl_roatadejos@yahoo.com 

Nr. 9281/26.01.2021 

 

                                                                                                                      

   APROBAT, PRIMAR:   

                                        MARIN GHIDĂNAC 

 

RAPORT 

Privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 

2020 

 

 

        În conformitate cu prevederile art.40, alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecția și 

promovarea persoanelor cu handicap -republicată, Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, controlează periodic activitatea asistenților personali și 

prezintă semestrial sau anual un raport Consiliului local. 

      Potrivit art.29 al. (1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

preverilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

raportul conține cel puțin următoarele: 

                    -Dinamica angăjarii asistenților personali; 

                    -Informații privind modul în care asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

efectuării concediului de odihnă, în stransă legatură cu lipsă sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor 

de tip respiro; 

                     -Informații privind numărul de asistenți personali instruiți; 

                     - Numărul de controale efectuate și problemele sesizate; 

 

Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele: 

 

Cu privire la dinamica angajării asistenților personali: 

 

În aplicarea prevederilor art.35 si art.42 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap -republicată prin Hotararea nr. 2/23.01.2020 a Consiliului Local al 

comunei Roata de Jos, s-a aprobat pentru anul 2020 un numar de 60 asistenti personali.  

La data de 31.12.2020 existau în evidenta serviciului de asistență socială un numar de 54  

asistenți  personali și  indemnizații pentru persoanele cu handicap. 

La sfârșitul anului 2020 în cadrul Compartimentului de Asistență Socială a comunei 

Roata de Jos, figurează ca angajați un număr de 54 de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap grav și anume 45 la adulți și 9 la copii, indemnizații lunare pentru persoana cu 

handicap grav 58 la adulți și 9 indemnizații  pentru copii.  

Suma totală platită în anul 2020 pentru asigurarea salariilor asistenților personali și a 

indemnizațiilor de insoțitor fiind: 

 -asistenți personali =1.711.326 lei 

 - indemnizații pentru insoțitor =926.455 lei 

      În perioada 01.01.2020-31.12.2020  s-a înregistrat  2 cereri noi de încadrare ca asistent personal al 

persoanei cu handicap grav  și 2 cereri  de încetare a contractului de muncă survenite în urma decesului 

persoanelor cu handicap. 

La data de 31.12.2020 în evidențe sunt 54 asistenti personali si 67 de indemnizatii de handicap 

( 9 decese persoane beneficiare de indemnizații și au mai intrat 28 persoane  din care 27 adulți și 1 

copil). 



Din numărul de 9 asistenți personali ai minorilor cu handicap grav, toți sunt din cadrul familiei 

(părinți sau bunici ai copilui). 

 

        Referitor la controalele efectuate asupra activității asistenților personali și probleme 

sesizate:  

 

    Un rol important al instituției noatre este de a monitoriza îndeplinirea atribuțiilor și obligațiile care 

le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației  acestora, 

astfel încat acestea sa primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru 

satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale, spirituale ale acestora. Indiferent de 

vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la 

autodeterminare și individualitate, pentru depășirea condiției de handicap și a reinserției sociale. 

Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să iși  valorifice potențialul fizic, 

intelectual, spiritual, emotional, social, în pofida handicapului de care suferă. 

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată, 

Compartimentul de Asistență Socială dispune  efectuarea  de controale periodice asupra activității 

asistenților personali și prezintă raportul semestrial sau anual, încheiat în acest sens Consiliului Local. 

Persoane desemnate cu atribuții de asistență socială din cadrul primariei comunei Roata de Jos 

au efectuat controale la domiciliul persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul personal 

iși îndeplinește obligațiile. 

În urma acestor controale au fost evidentiate: climatul familial, rețeaua socială/legatura cu 

comunitatea, situația economică , educația, condițiile de locuit, nevoile medicale. 

Asistenții personali au declarat pe proprie răspundere: 

 -că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activitățile 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; 

- că tratează cu respect, buna credință și intelegere persoana cu handicap grav și  nu se abuzează fizic, 

psihic sau moral de starea acestuia; 

 - că vor comunica D.G.A.S.P.C Giurgiu și Compartimentul de Asistență Socială în termen de 48 de 

ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei 

cu handicap grav și alte situații de natura să modifice acordarea drepturilor acordate de lege. 

Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic și eficient de 

informare, mediere și consiliere referitor la noutățile în domeniul social al persoanelor cu dizabilități, 

respectiv al serviciilor care pot fi accesate pe plan local. 

 

 

    Cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada efectuării 

concediului de odihnă, în stransă legatură cu lipsa de dezvoltarea a centrelor de tip respiro: 

 

În conformitate cu prevederile art.144 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii-republicată, 

corroborate cu prevederile art.36 al. 1, lit.(c) si art.36 al. 2 și al. 3, din Legea 448/2006 -republicată, pe 

parcursul anului 2020 un nr. 52 asistenți personali și-au efectuat concediul de odihna, iar persoanele cu 

handicap grav au beneficiat de indemnizația echivalentă cu salariul net al asistentului personal in suma 

de 1348 lei. 

Menționăm de asemenea că, în evidențele instituției noastre nu sunt înregistrate cereri prin care 

se solicită angajarea pe perioada concediilor de odihnă a asistenților personali, iar pe de altă parte, 

persoanele încadrate în grad de handicap nu doresc să beneficieze de îngrijire din partea altui asistent 

personal. 

Menționăm că pe raza comunei Roata de Jos nu funtionează centre de tip respiro care să asigure 

găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada efectuării concediului de odihnă al asistentului 

personal. 

 



   Cu privire la modul în care se asigură inlocuirea asistentului personal pe perioada în care se 

afla în incapacitate de muncă conform certificatelor medicale în stransă legatură cu lipsa de 

dezvoltare a centrelor de tip respiro: 

 

În conformitate cu art. 37 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap -republicată,  pe parcursul anului 2020 nu am avut  asistenți personali aflați în 

incapacitate de muncă. 

 

 Referitor la instruirea asistenților personali: 

 

     În temeiul prevederilor art.38 lit. (a) din Legea 448/2006, asistentul personal are obligația să 

participe, o data la doi ani la instruirea organizată de angajator. 

Menționăm ca instruirea asistentilor personali s-a facut prin anchetele sociale la domiciliu cât și prin 

fișa postului. 

Următoarea instruire se va efectua în cursul anului 2021. 

   

 

 

Față de cele relatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 40 al. 2 din Legea 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor personelor cu handicap – republicată, vă rugăm să apobați 

raportul prezentat. 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ                                        ÎNTOCMIT,                                                           

CAMELIA CONSTANȚA ALEXANDRESCU                      Consilier asistență socială 

                                                                                                 FLORICA PINTICĂ 
 


