
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU

COMUNA VADU PASII
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 67
 pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu

handicap grav din comuna VADU PASII, pe primul semestrul al anului 2021

Consiliul Local al comunei VADU PASII
Având în vedere:
-  referat de aprobare nr. ________________ dlui Firon Gheorghe, primarul comunei

Vadu Pasii, judetul Buzau;
- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr.__________________; 
- avizul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,

activităţi sportive şi de agrement   nr. __________________________; 
In conformitate cu :
- prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata; 
- prevederile art. 29  alin (1) din Hotararea de Guvern  nr. 268/2007 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2)  lit. d), alin. (6) ,lit. a) pct. 2 , art. 45, alin. 1 şi
ale art. 115 , alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind
administraţia publică locală,

 
H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna VADU PASII, judetul Buzau, pe primul semestru al anului 2021,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul comunei VADU PASII, prin
compartimentul asistenţa socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 3  Secretarul comunei Vadu Pașii, va aduce la cunostinta publica prevederile
prezentei hotarari si o va inainta la Institutia Prefectului judetul Buzau.

                       INITIATOR,                                               AVIZAT,

                         PRIMAR                                                 SECRETAR,

                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA

                       

VADU PAŞII

21.09.2021

Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din numărul
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă



ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU

COMUNA VADU PASII
Telefon: 0238/ 788109 Fax: 0238/ 788419

PRIMAR

NR. ........../ ................ 2021

Referat de aprobare

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU

PASII, pe primul semestru al anului 2021

      Domnilor consilieri,

      Avand in vedere:

- Prevederile art. 40  alin (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si
actualizata;

- Prevederile art. 29 alin (1) din  Hotararea de Guvern nr. 268/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata si actualizata;

Am initiat proiectul de hotarare alaturat pe care il supun spre dezbatere si
adoptare Consiliului Local Vadu Pasii, pentru a se asigura cadrul legal desfasurarii
activitatii de asistenta sociala.

PRIMAR,

FIRON GHEORGHE



 
ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZAU
COMUNA VADU PASII

Telefon: 0238/ 788109 Fax: 0238/ 788419

PRIMAR

Nr. ........../................ 2021

R A P O R T

PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR 

PERSONALI DESFĂŞURATĂ PE ANUL 2020

 În conformitate cu prevederile art. 29 alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006‐ republicată, privind

protecția  şi promovarea drepturilor  persoanelor  cu  handicap, compartimentul  de  asistentă
socială de la nivelul primăriei, în cazul nostru asistentul social trebuie să prezinte semestrial

Consiliului local un raport care trebuie să conțină date referitoare la activitatea asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:

 dinamica angajării asistenților personali;
 modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de

odihna, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip
respiro;

 informații privind numărul de asistenți personali instruiți;
 numărul de controale efectuate şi problemele sesizate,

Conform prevederilor legale în vigoare, în speță Legea nr. 448/2006‐ republicată,

persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfăşura în mod normal activități cotidiene, necesitând
măsuri de protecție, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 ‐ republicată, privind

protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul asistentului social, este de a
monitoriza în condiții optime atribuțiile şi obligațiile ce le revin asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorării  situației  acestora, astfel  încât  aceştia să
primească îngrijire  specială  la nivelul pe care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului
lanț de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.

Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are
dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiției de handicap
şi a reintegrării sociale. Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu handicap grav să îşi
valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional şi social, în pofida handicapului de
care suferă.

Ținând cont de aceste aspecte, pe anul 2020, secretarul general al comunei  raportează
următoarele:

 dinamica angajării asistenților personali:
Asistent personal al persoanei cu handicap grav este  persoana care supraveghează,
acordă asistentă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de
recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap;



Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav
ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta
între asistent personal şi primirea unei indemnizații lunare.

Pentru anul 2020 ,raportăm următoarele aspecte:
          Cu privire la evoluția numărului de asistenți personali şi a sumelor suportate din bugetul
local reprezentând salariile acestora, situația se prezintă astfel :

Nr.crt Luna Nr.asistenti Cost/luna 
1 IANUARIE 38
2 FEBRUARIE 37
3 MARTIE 38
4 APRILIE 37
5 MAI 38
6 IUNIE 38
7 IULIE 39
8 AUGUST 39
9 SEPTEMBRIE 39
10 OCTOMBRIE 41
11 NOIEMBRIE 41
12 DECEMBRIE 41

Pe parcursul anului 2020 au intervenit modificari in statul de functii al asistentilor
personali astfel: 

 Incepand cu data 06/12/2020 doamnei ENACHE ELENA i-a fost încetat
contractul de muncă ca asistent personal la numita ENACHE MARIA, persoana
cu handicap grav. 

 Incepand cu data 01/10/2020 doamna RADU ELENA a fost angajata ca asistent
personal la numita RADU ION, persoana cu handicap grav;

 Începând cu data de 10/10/2020 doamna CROITORU ELENA VALERICA a fost
angajata ca asistent personal la numitul CROITORU ANDREI LUCA, minor cu
handicap grav;

 Începând cu data de 10/09/2020 doamna GRIOGORE MARIANA ADRIANA a
fost angajata ca asistent personal la numitul GRIGORE COSMIN, minor cu
handicap grav;

 Incepand cu data 01/08/2020 doamnei MANEA MINODORA i-a fost încetat
contractul de muncă ca asistent personal la numita MANEA ANICA, persoana cu
handicap grav. 

 Incepand cu data 17/08/2020 doamnei VLAD ELENA LAVINIA i-a fost încetat
contractul de muncă ca asistent personal la numita RADUCAN ELENA, persoana
cu handicap grav. 

 Incepand cu data de 17/08/2020 doamna ZALARIU MARIA ALEXANDRA a
fost angajată ca asistent personal la numita NEACSU GABRIEL RAZVAN
persoană cu handicap grav.

 Incepand cu data de 24/07/2020 domnul GAREA GABRIEL a fost angajat ca
asistent personal la numita GAREA ECATERINA, persoană cu handicap grav.

 Incepand cu data 16/04/2020 doamnei BUCUR ION i-a fost încetat contractul de
muncă ca asistent personal la numitului BUCUR TUDORACHE, persoana cu
handicap grav. 

În temeiul art. 37 , alin (1) lit.c , alin. (2) precum si alin (3)  ,, Pe perioada absentei
temporare a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap
grav un înlocuitor al asistentului personal, iar  in situația în care angajatorul nu poate asigura un
înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută



la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într‐un centru de tip respiro. Pe teritoriul administrativ al
comunei VADU PASII, nu exista un centru tip respiro .
         Menționăm că in anul 2020, au fost inregistrate cereri de acordare a concediului de odihnă
pentru urmatoarele persoane:

 Doamna STAICU CARMEN, asistent personal al numitei ALBU MARIA, persoana cu
grad de handicap grav; (LUNA DECEMBRIE 2020)

 Doamna ZAINEA GEORGIANA, asistent personal al numitei ZAINEA RAISA
MARIA, persoana cu grad de handicap grav;(LUNA OCTOMBRIE 2020)

 Doamna ENACHE DANIELA, asistent personal al numitei ENACHE ALEXANDRU,
persoana cu grad de handicap grav; (LUNA OCTOMBRIE 2020)

 Doamna STEFANESCU LENUTA, asistent personal al numitului CAUTEȘ ZAHARA,
persoana cu grad de handicap grav;(LUNA SEPTEMBRIE 2020)

 Doamna ANTON AURICA, asistent personal al numitului GRIGORE IOANA, persoana
cu grad de handicap grav;(LUNA SEPTEMBRIE 2020

 Doamna MOISE MARCELA, asistent personal al numitei MOISE FLORENTINA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna TAPÂRJAN FLORICA, asistent personal al numitei TAPÂRJAN BOGDAN,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna VLAD ELENA LAVINIA, asistent personal al numitei RADUCAN ELENA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna PREDA MITA, asistent personal al numitului PREDA ANETA, persoana cu
grad de handicap grav;

 Doamna FIRON GEORGETA, asistent personal al numitei FIRON DUMITRU, persoana
cu grad de handicap grav;

 Doamna ALDEA PETRONELA, asistent personal al numitei AVRAM NICOLAE,
persoana cu grad de handicap grav; LUNA AUGUST 2020

 Domnul CATARGIU PETRUTA, asistent personal al numitei CATARGIU FILOFTEIA,
persoana cu grad de handicap grav; LUNA AUGUST 2020

 Doamna OPREA CONSTANTIN, asistent personal al numitei OPREA IOANA,
persoana cu grad de handicap grav; LUNA AUGUST 2020

 Doamna BOGDAN DUMITRA, asistent personal al numitului BOGDAN ADRIAN,
persoana cu grad de handicap grav; LUNA IULIE 2020

 Doamna IONASCU ELENA NICOLETA, asistent personal al numitului IONASCU
FLORIAN IULIAN, persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna DOGARU GINA, asistent personal al numitului DOGARU GABRIEL,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna ENE LUCIANA, asistent personal al numitului AVRAM NICOLAE, persoana
cu grad de handicap grav;

 DoamnaFATU MARIA, asistent personal al numitului FATU SORINEL, persoana cu
grad de handicap grav;

 Doamna IONESCU FLORICA, asistent personal al numitului CAZAN ELENA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna SIMIONESCU MINODORA, asistent personal al numitului GRIGORE
STEFAN, persoana cu grad de handicap grav;

 Domnul STOIAN FLORIN, asistent personal al numitului TRANDAFIR NEACSA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna TRANDAFIR SANDICA, asistent personal al numitului PETRE ILEANA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna TRANDAFIR VALERIA, asistent personal al numitului TRANDAFIR ION,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna ANTON AURORA, asistent personal al numitului SAULESCU MARIA,
persoana cu grad de handicap grav;

 Doamna EPURESCU MIHAELA, asistent personal al numitei EPURESCU ANDREEA,
persoana cu grad de handicap grav;



 Doamna MIHAI ELENA, asistent personal al numitei MIHAI MARINELA, persoana cu
grad de handicap grav;

 Doamna MIHAI ELENA, asistent personal al numitei MIHAI MARINELA, persoana cu
grad de handicap grav;

Verificările efectuate în anul 2020 au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt
îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială şi psihologică atât
a asistentului personal cât şi a persoanei cu handicap grav.

In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate
probleme deosebite. Astfel nu s‐au constatat abateri de la normele de disciplină a muncii ale

asistenților  personali şi  nici încălcări ale  obligațiilor prevăzute în contractele individuale de
muncă ale acestora. De asemenea, nu s‐au înregistrat reclamații din partea bolnavilor, cu referire

la modul de îngrijire de către asistenții personali.
Asistenții personali ai persoanelor cu handicap, au fată de persoana cu dezabilități, pentru

care au fost angajați, o serie de obligații stabilite în mod expres prin lege şi anume:
 să participe o dată la 2 ani, la instruirea organizată de către angajator;
 să semneze un angajament ca act adițional la contractul individual de muncă, prin

care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru
copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii pentru adultul cu
handicap grav;

 să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile şi serviciile
prevăzute în contractul individual de muncă , fişa postului şi planul de recuperare
pentru copilul cu handicap grav , respectiv planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav;

 să trateze cu respect, bună credință şi înțelegere persoana cu handicap   grav  şi să
nu abuzeze fizic, psihic sau moral, de starea acesteia;

 să ne comunice în termen de 48 ore, orice modificare  survenită în starea fizică ,
psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situații de natură să
modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Pentru orice situație verificată de către noi din proprie inițiativă sau la  sesizarea unor
terți, vom proceda la efectuarea anchetei sociale, cu propuneri de continuare a activității
asistentului personal, sau de încetare a activității acestuia, funcție de cele constatate.

În activitatea noastră, am încercat să consiliem familia, cu privire la drepturile şi
obligațiile ce decurg în urma încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă
determinată  sau  nedeterminată ,  importanta  perfectării  acestor  contracte  dar  şi
conştientizarea acestor familii, în sensul angajării unor asistenți personali, capabili să acorde
supraveghere, asistentă şi îngrijire corespunzătoare persoanei cu nevoi speciale.
          S‐a urmărit informarea asistenților personali şi în privința respectării programului
individual de recuperare şi de integrare socială a persoanelor cu  handicap grav, în cazurile în
care le sunt prescrise programe speciale de reabilitare.

In anul 2020 nu s-au inregistrat abateri disciplinare ale asistentilor personali care sa
impuna luarea unor masuri de sansctionare disciplinara conform Codului Muncii . 

INDEMNIZATIILE LUNARE:

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav
ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între
asistent personal şi primirea unei indemnizații lunare.

Indemnizația lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu
studii medii din unitățile de asistentă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are
domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilității



certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecție a copiilor sau de
comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

Pentru anul 2020  raportăm următoarele aspecte 
Cu privire la evoluția numărului de indemnizatii acordate: 

Nr.crt Luna Nr. INDEMNIZATII Cost/luna 
1 IANUARIE 57 76380
2 FEBRUARIE 55 73700
3 MARTIE 53 71020
4 APRILIE 50 67000
5 MAI 52 69680
6 IUNIE 50 67000
7 IULIE 48 64320
8 AUGUST 48 64320
9 SEPTEMBRIE 48 64320
10 OCTOMBRIE 47 62980
11 NOIEMBRIE 47 62980
12 DECEMBRIE 48 64320

Plata salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap s‐a realizat la data fixată
şi anume data de 12 a fiecărei luni pentru luna anterioară. De asemenea, la această dată s‐au

plătit şi indemnizațiile persoanelor cu handicap grav care au optat pentru această formă de plată.
Plata s‐a făcut  în proporție de 100%.

In concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin
intermediul Primăriei comunei VADU PASII în speță angajatorul asistentului personal, sunt de
bună calitate, sunt monitorizate iar prin acțiunea preventivă s‐a evitat apariția conflictelor şi
rămânerea în familie a bolnavului.

Intocmit,



R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419

COMISIA DE SPECIALITATE

Nr. _________/__________2021

AVIZUL
 COMISIEI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna VADU

PASII, pe primul semestru al anul 2021

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna VADU PASII, pe primul semestru al anul 2021, am
constatat şi stabilit: 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, în domeniu;

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre;

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale,
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca



acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în
prima sa şedinţă.

PRESEDINTE, SECRETAR,


	COMISIA DE SPECIALITATE

