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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Privind aprobarea proiectului de hotarare pentru aprobarea Raportului 
privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru semestrul II al anului 2020 
 
In conformitate cu 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 Raportul 
privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru semestrul II al anului 2020. 
La sfârşitul semestrului II 2020, în cadrul Compartimentului de Asistenta 
Sociala a comunei Vorona, figurează ca angajaţi un număr de 62 asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav şi 20 indemnizaţii lunare pentru 
persoana cu handicap grav. 
Văzând prevederile mai sus mentionate, propun aprobarea de către Consiliul 
local al comunei Vorona a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai 
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II  al anului 2020. 
 
 

Primar,  
Prof. Aurel ȘTEFAN 

  



ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

 

                                     PROIECT  DE   HOTARARE 

     privind aprobarea Raportului semestrial de activitate al asistentilor  

personali pe semestrul II al anului 2020 . 

 

 

     Consiliul Local al comunei Vorona, judetul Botosani , intrunit in sedinta sa 

extraordinara din data de 11.01.2021 

     Vazand Expunerea de motive a d-lui primar Aurel Stefan, înregistrată sub 

nr. 150 din 05.01.2021 

     Analizand Raportul semestrial privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali in semestrul II, 2020, intocmit de dl. Alecsa Constantin-Alin, 

consilier achiziții publice, in aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat 

sub nr. 148 din 05.01.2021, 

      In baza prevederilor art. 40 alin ( 2 ) din Legea 448 / 2006, privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

    In temeiul art.139, alin. ( l )  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

HOTARASTE 

 

 

     Art.1. Aproba Raportul de activitate al asistentilor personali din cadrul 

Compartimentului asistenta sociala pentru semestrul II al anului 2020 . 

     Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl. 

Stefan Aurel – primar al comunei Vorona, prin aparatul de specialitate. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Vorona va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate.  

 

Nr. 

Data : __________                            Initiator, 

                                                           Primar, 

                                                   Prof.   Aurel Stefan         

                              



 

ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

 

                                           H O T A R A R E 

     privind aprobarea Raportului semestrial de activitate al asistentilor  

personali pe semestrul II al anului 2020 . 

 

     Consiliul Local al comunei Vorona, judetul Botosani , intrunit in sedinta sa 

extraordinara din data de 11.01.2021. 

     Vazand Expunerea de motive a d-lui primar Aurel Stefan, înregistrată sub 

nr. 150 din 05.01.2021 

     Analizand Raportul semestrial privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali in semestrul II anul 2020, intocmit de dl. Alecsa Constantin-Alin, 

consilier achiziții publice, in aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat 

sub nr. 148 din 05.01.2021, 

      In baza prevederilor art. 40, alin ( 2 ) din Legea 448 / 2006, privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

    In temeiul art.139, alin. ( l )  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTARASTE, 

 

     Art.1. Aproba Raportul de activitate al asistentilor personali din cadrul 

Compartimentului asistenta sociala pentru semestrul II al anului 2020 . 

     Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl. 

Stefan Aurel – primar al comunei Vorona, prin aparatul de specialitate. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Vorona va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate.  

 

Nr. 

Data :  

                         Presedinte,              Contrasemneaza pentru legalitate 

                                                                               Secretar general, 

                                                                              Laurentiu-Marian  Anicai                 
 

 

 



 
Nr. 148 din 05.01.2021 

 

 

RAPORT 
privind activitatea desfasurata de asistentii personali in semestrul II – 2020. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. I 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, Compartimentul de Asistenţă Socială de la nivelul 

primăriei, trebuie să prezinte semestrial un raport care să conţină date referitoare la activitatea 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, precum: 
a) dinamica angajării asistenţilor personali 
b) modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, 

în strânsă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare 
c) centrele de tip respiro; 
d) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 

 

În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, rolul instituţiei este acela de a monitoriza în condiţii optime 

atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea 

ameliorarii situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care 

situaţia lor o cere. Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice 

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

cont de toate aceste aspecte, la sfârşitul semestrului II al anului 2020, în calitate de consilier achiziții 

publice și consilier cu atribuții din cadrul compartimentului de asistenţă socială, raportez următoarele 

: 

 

a. Dinamica angajării asistenţilor personali. 

 

          În semestrul II, anul 2020, dinamica angajarii asistentilor personali a fost urmatoarea : 

      

       - iulie 2020                         - 58 asistenti personali si  20 indemnizatii                                                                                                                                                                                                                  

       - august  2020                         - 58 asistenti personali si  20 indemnizatii 

       - septembrie  2020                     - 60 asistenti personali si 20 indemnizatii 

       - octombrie  2020                       - 59 asistenti personali si  20 indemnizatii 

       - noiembrie  2020                       - 59 asistenti personali si  20 indemnizatii 

       - decembrie 2020                       - 62 asistenti personali si 20 indemnizatii  

 

        In semestrul II, 2020 , au fost angajați cu  contract individual de munca un numar de 10( zece 

) asistenti personali și a fost încetate 5 contracte individuale de munca. 

        Nu au fost înregistrate  contestatii la încetarea celor 2 contracte individuale de munca. 



       In cursul semestrului II, anul 2020, s-a întocmit un dosar pentru acordarea indemnizatii 

banești lunare. 

        In majoritatea cazurilor s-a constatat o supraveghere si  ingrijire buna, respectindu-se  in 

mare masura Programele de recuperare intocmite de institutiile abilitate in acest sens. În 

semestrul  II 2020 nu au fost cazuri de încălcare a disciplinii muncii de catre  asistentii personali.  

        Pentru semestrul II - 2020, drepturile salariale ale asistentilor personali si indemnizatiile 

banesti lunare au fost achitate integral. 

 

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

odihnă 

 

Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în 

strânsă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro. Referitor la 

acest aspect, pe raza comunei Vorona, şi pe raza localităţilor vecine, nu sunt înfiinţate şi nu 

funcţionează centre de tip respiro. De asemenea nu avem înfiinţate pe raza comunei Vorona 

servicii de îngrijire la domiciliu. Deşi nu există posibilitatea găzduirii persoanelor cu dizabilităţi 

într-un centru de tip respiro, şi nu există condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, asistenţii personali au solicitat acordarea concediului de odihnă, 

persoanelor cu handicap grav acordându-li-se o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al 

asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, 

altele decât cele cu paturi. Având în vedere diagnosticele persoanelor cu handicap grad grav ( 

demenţe senile, etc), afecţiuni care necesită supraveghere permanentă şi ajutor integral din 

partea asistentului personal, nu se poate asigura preluarea atribuţiilor asistentului personal aflat 

în concediu de odihnă , de către un alt asistent personal, care deserveşte o persoană cu handicap 

cu domiciliul apropiat. 

 

c. Numărul asistenţilor personali instruiţi: 

În conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, asistenţii personali au obligaţia să 

participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator. 

În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a din lege, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure 

gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica de instruire a fiind stabililită prin Ordinul nr. 

319/02.10.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, emis în 

termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 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. În semestrul II al anului 2020 nu a avut loc 

nici o instruire a asistenţilor personali.  

 

d. Numărul asistenţilor personali care sunt rude cu persoana cu handicap 

 

Aproximativ 80% dintre asistenţi personali sunt rude până la gradul IV cu persoanele cu 

handicap asistate. 

 

Concluzii  

 

        In general, consideram activitatea desfasurata de majoritatea asistentilor personali ca fiind 

buna, nu am avut abateri grave de la disciplina muncii cu mentiunea imbunatatirii gradului de 



punere in aplicare a Programelor de reabilitare si integrare sociala personalizat pentru fiecare 

persoana cu handicap de gradul grav de invaliditate cu asistent personal. 

 

Intocmit, 

Consilier 

Alecsa Constantin-Alin  

 

 


