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HOTARARE
c u PRIVIRE LA ÎNSUŞIRE RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP

Având în vedere :
- referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului com unei, înregistrat sub nr.363/31.01.2017 ;
- prevederile art.29(l) din Normele metodologice de apliare a prevederilor
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,
aprobate prin H.G. nr.268/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
în temeiul 36 alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct. 2 , a art.45(l) ,
coroborat cu art.l 15(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001(rl) - Legea administraţiei publice
locale , cu modificările şi completările ulterioare ,
CONSILILTL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
HOTĂRĂŞTE :

Art.unic. Se însuşeşte Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap g ra v, p e semestrul I I al anului 2 0 1 6 , potrivit
anexei la prezenta hotărâre .
PREŞEDINTE DE ŞED IN ŢA ,
Consilier lo cal, Marin JOITA
CONTRASEM NEAZĂ,
Secretarul comunei,
Marin DRAGOMIR

Nr:8/17 februarie 2017

NOTĂiPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , din totalul
de 13 consilieri prezenţi.

ROMANIA
PRIMARIA OSICA DE SUS
JUDEŢUL OLT

Anexa HCL nr 8/17.02.2017

RAPORT
privind activitatea desfasurata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul II al anului 2016
In conformitate cu prevederile art 40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata,modificata si completata
,compartimentul de asistenta sociala controlează periodic activitatea asistenţilor personali si
prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
Potrivit art 29 alin (1) din HG nr 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap,republicata .modificata si completata .raportul conţine următoarele;
-informaţii cu privire la dinamica angajarii asistenţilor personali,
-informaţii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna,in strânsa legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip
respiro,
-informaţii privind numărul de asistent! instruiţi,
-informaţii privind numărul de controale efectuate si problemele sesizate.
La inceputul semestrului II al anului 2016,in cadrul Primăriei comunei Osica de Sus
figurează ca angajaţi un număr de 6 asistent! personali ai persoanelor cu handicap grav si 51
indemnizaţii lunare pentru persoane cu handicap grav.
Din totalul de 6 asistent! patru au in ingrijire minori,2 au in ingrijire adulţi si toti sunt din
cadrul familiei.
Pe parcursul semestrului II al anului 2016 la Primăria Comunei Osica de Sus au intervenit
modificări in numărul asistenţilor personali si a indemnizaţiilor lunare pentru persoana cu handicap
grav după cum urmeaza:
-începând cu data de 1.07.2016 se acorda un număr de 2 indemnizaţii lunare pentru
persoana cu handicap grav d-lui Osiceanu Constantin.domiciliat in corn Osica de Sus,jud Olt si d-lui
Chirita Ion cu domiciliul in corn Osica de Sus.sat GreciJud Olt .Tot cu 1.07 2016 inceteaza
acordarea indemnizaţiei de insotitor d-lui Macesanu Alexandru urmare decesului acestuia.
-începând cu data de 15.07.2016se aproba prelungirea CM d-nei Saftoiu Florentina pe
perioada determinata (12 lunijca asistent personal la minorul Saftoiu Gabriel Madalin cu domiciliul
in corn. Osica de Susjud. Olt.
-începând cu data de 1.08.2016 se acorda indemnizaţia lunara pentru persoana cu handicap
grav d-nei Cojeanu Anisoara Irina,domiciliata in corn Osica de Sus.sat Tomeni si se numeşte ca
asistent personal d-na Baluta Diana luliana pe perioada determinata (12 luni) la copilul cu
handicap Grav BalutaAlin ionut Mihaita cu acelas domiciliu in corn Osica de Sus sat Ostrov,jud.
Olt.
-Tot cu data de 1.08.2016 se prelungeşte acordarea indemnizaţiei de insotitor minorului
Mihai Alexandru prin reprezentant legal Mihai Octavian(tata)
-începând cu data de 1.09.2016 se acorda una indemnizaţie lunara pentru persoana cu
handicap grav d-nei Boca Maria,domiciliata in corn Osica de Sus.sat O strovjud Olt.inceteaza
acordarea indemnizaţiei de insotitor pentru un număr de 2 persoane după cum iraneaza:
-pentu d-na Pescaru Ioana urmare decesului acesteiasi
-pt d-na Begeac Polina urmare incetarii valabilitatii certificatului de Încadrare in grad
de handicap.
-Tot cu data de 1.09.2016 se prelungeşte CM al d-nei Gubendreanu Ioana ca asistent
personal la persoana adulta cu handicap grav,Gubendreanu Marian Alexandru pe perioada
valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicapGrav(permanent)

-începând cu data de 1.10.2016 se acorda un nr de una indemnizaţie lunara pentru persoana
cu handicap grav Draghici Ioana,domiciliata in corn Osica de Sus.
-Tot cu data de 1.10.2016 inceteaza acordarea indemnizaţiei de insotitor pentru D-na Dobre
Sofia,urmare decesului acesteia.
-începând cu data de 1.11.2016 se acorda un nr de 5 indemnizaţii de insotitor pentru
persoana cu handicap grav următoarelor persoane:Tocan Elena,Lepâdatu Ioana,Delcea Mihaiu,Dan
Iona,Preda Nicoleta domiciliaţi in corn Osica de Sus,jud. Olt.
-începând cu data de 1.12.2016 se acorda un nr. De 3 indemnizaţii lunare pentru persoana cu
handicap grav următoarelor persoane: Torcea Vladu,Dragusin Maria Monica,Tudose Elena Maria
domiciliaţi in corn Osica de Sus,jud. Ol,
-Tot cu data de 1.12.2016 inceteaza acordarea indemnizaţiei de insotitor pentru un nr de 2
persoane urmare decesului acestora(Gogosanu Maria si Lascu Constantin)

în semestrul II al anului 2016 salariile asistenţilor personali si indemnizaţiile plătite persoanelor cu handicap grav au
insumat 365.689 lei.

Informaţii cu privire la modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe
perioada concediului de odihna,in strânsa legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro;
Conform art 37,alin l,lit c,alin 2,precum si alin.3 din Legea 448/2006,republicata asistentul
personal are dreptul anual la concediul de odihna iar angajatorul are obligaţia sa asigure persoanei
cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.In cazul in care nu se poate asigura acest
lucru ,persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizaţie echivalenta cu salariu net al
asistentului personal sau găzduirea intr-un centru de tip respiro.Pe teritoriul administrativ al
comunei Osica de Sus nu exista insa un centru de tip respiro,astfel Primaria comunei Osica de Sus
nu poate asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna,facandu-se
astfel obligata de a plaţi persoanei cu handicap o indemnizaţie echivalenta cu salariul net al
asistentului personal.în semestrul II al anului 2016 nu au fost solicitări pentru efectuarea
concediului de odihna.
Informaţii cu privire la instruirea asistenţilor personali:
Conform art. 27 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006
privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap „autoritatile publice au
obligaţia sa asigure gratuit instruirea asistenţilor personali”,tematica fiind stabilita prin Ordinul
319/2.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav. Având in vedere acest ordin ,fumizorii de formare profesionala autorizat! au obligaţia de a
respecta tematica in desfasurarea cursurilor de instruire.
în semestrul II al anului 2016 asistenţii personali nu au fost instruit! dar au beneficiat de
indrumare si consiliere din partea consilierilor cu atribuţii de asistenta sociala.
Informaţii referitoare la controalele efectuate asupra activitatii asistenţilor personali si
problemele sesizate;
Legea 448/2006,republicata,privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap stipulează ca Primăria controlează activitatile desfăşurate de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap,astfel ca in perioada iunie-decembrie 2016 au fost efectuate un număr de
57 de controale.In urma acestor controale consilierii au intocmit anchete sociale la domiciliu in
care au fost evidenţiate climatul familial,reteaua sociala,situatia economica,educatia,conditii de
locuit,nevoile medicale.
în urma verificărilor efectuate de către consilierii de specialitate la domieiliul persoanelor cu
handicap grav s-a constatat ca asistenţii personali si-au indeplinit obligaţiile prevăzute in contractul
individual de munea,asigurand servicii de ingrijire socio-medicala după cum urmeaza:

-Servicii de baza : ajutor pentru igiena corporala,imbracare si dezbracare,igiena
corporala,hranire si hidratare,mobilizare,deplasare in interior,comunicare.
-Servicii de su p o rt: ajutor pentru prepararea hranei si livrarea acesteia,efectuarea de
cumparaturi,activitati de menaj,însoţirea in mijloacele de transport,facilitatea deplasării in exterior
in vederea îndeplinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de. evaluare,activitati de
administrare si gestionare,activitati de petrecere a timpului liber.
în perioada aferenta prezentului raport de activitate,nu s-au înregistrat abateri disciplinare
ale asistenţilor personali care sa impună luarea unor masuri de sancţionare disciplinară conform
Codului Muncii.

ÎNTOCMIT:
RAICEA MARJA MIRELA-CONSILIER ASISTENT SOCIAL
POPA MARIANA-CONSILIER ASISTENT SOCIAL

