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COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE  
DIN  

20 IULIE 2017 
 

Privind insusirea raportuluide activitate al asistentilor personali ai persoanelor incadrate in gradul 
grav de handicap din comuna Ususau pe semestrul I, anul 2017 

 
            Consiliul local al comunei Ususau intrunit in sedinta ordinara LUNARA 
            AVAND IN VEDERE : 
  -    Proiectul de hotarare din data de  27.07.2017  d-lui VASIESCU IONEL – Viceprimarul 
Comunei Ususau; 
          -     Referatul cu nr. de inregistrare nr.   2479/20.07.2017 a d-nei ROSIANU MIHAIELA 
IOANA – Secretarul Cmunei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate  reprezentat de d-nei ROSIANU 
MIHAIELA IOANA secretarul comunei Ususau; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d). Coroborat cu alin. (6) lit. a). Pct. 2 din Legea nr. 215 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile 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 handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei 
 In temeiul art.45  pct.1 din  Legea  nr.215/2001 ,privind  administratia  publica locala,republicata; 

 
                                                      HOTARASTE  : 
 
           ART.1. Consiliul Local al comunei Ususau isi insuseste raportul de activitate al asistentilor 
personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Ususaupe semestrul I 2017, 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul Proiect de Hotarare. 
           ART.2.  Cu  ducere la indeplinire  a prezentie  hotarari   se incredinteaza D-na ROSIANU 
MIHAIELA IOANA – consilier juridic in cadrul Primariei comunei Ususau. 
           ART.3.   Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios 
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-na ROSIANU MIHAIELA IOANA – consilier juridic. 
 

                INTOCMIT,                                         AVIZAT LEGALITATEA, 
         VASIESCU IONEL                       Secretar – ROSIANU MIHAIELA - IOANA        

  

 



 

Anexa la proiect de hotarare 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSAU 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI 

AI PERSOANELOR INCADRATE IN GRADUL GRAV DE 

HANDICAP DIN COMUNA USUSAU 

SEMESTRUL I – 2017 

 In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata“ persoana cu handicap grav are 
dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal”. Art. 39, alin (1) stipuleaza 
“contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de 
domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz”, iar art. 40, alin. (1) precizeaza ca 
“autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local 
sumele necesare din care suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului 
personal, potrivit legii.” 

 Avand in vedere prevederile art. 29, alin. (1) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 
268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, “serviciul public de asistenta 
sociala de la nivelul primariei” are obligatia de a prezenta consiliului local un raport semestrial 
privind activitatea asistentilor personali. 

 Pentru perioada 1 Ianuarie – 30 Iunie raportam urmatoarele aspecte: cu privire la 
evolutia numarului de asistenti personali si a sumelor suportate din bugetul local reprezentand 
salariile acestora, situatia lunara se prezinta astfel: 

           
 Lei  

 IAN FEB MARTIE APRILIE MAI IUNIE 
NR.CONTRA
CTE 
SISTENTI 
PERSONALI 

10 10 10 10 10 10 
2 vacant 

INDEMNIZA
TII 

2 2 2 2 2 2 

 



 In temeiul art. 37, alin. (2) si (3) “pe perioada concediului de odihna, angajatorul are 
obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in 
cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV - lea inclusiv a acesteia”, iar “in 
situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu 
handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau 
gazduirea intr-un centru de tip respiro.” 

 In acest context, trebuie amintit faptul ca la nivelul comunei Ususau nu exista unitati de 
asistenta medico – sociala de tip rezidential, iar capacitatea celor existente pe teritoriul judetului 
este cu mult depasita. 

 Mentionam de asemenea ca, in evidentele institutiei noastre nu sunt inregistrate cereri 
prin care se solicita angajarea pe perioada concediilor de odihna a asistentilor personali, iar pe de 
alta parte, persoanele incadrate in grad de handicap nu doresc sa beneficieze de ingrijire din 
partea altui asistent personal. 

 In aceste conditii,  se va acorda persoanelor cu handicap indemnizatia stabilita de lege. 

 In semestrul I 2017 s-au acordat astfel de indemnizații în sumă de aproximativ 13 mii lei. 

 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 268/2007 stabileste insa, la art. 27, urmatoarele: “in 
aplicarea prevederilor art. 38, lit. a) din Legea nr. 448/2006, autoritatile publice locale au 
obligatia sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali, tematica acesteia urmand a se stabili 
prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, emis in termen de 
90 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.  

 Cu privire la obligatia asistentilor personali de a participa, o data la 2 ani, la instruirea 
organizata de angajator, stipulata de art. 38, lit. a) din Legea nr. 448/2006, facem mentiunea ca 
pana in prezent institutia noastra nu a derulat nici un program de instruire, datorită lipsei de 
fonduri. 

 O alta obligatie stabilita de art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 este aceea ca 
“serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii 
asistentilor personali.” 

 Ca masura de control a activitatii asistentilor personali, la nivelul instituției s-a luat 
decizia ca lunar,acestia sa depuna la Registratura un pontaj vizat de catre persoana cu handicap 
ori reprezentantul sau, prin care aceasta confirma faptul ca au fost respectate atat programul de 
lucru, cat si atributiile de serviciu. 

 De asemenea, asistentii personali au obligatia de a prezenta semestrial un raport privind 
activitatea desfasurata, vizat de catre persoana cu handicap sau reprezentantul acesteia. 

 Pentru actualizarea permanenta a bazei de date, la depunerea raportului de activitate, 
asistentul personal va prezenta atat actul sau de identitate, cat si cel al persoanei cu handicap. 



 De asemenea, mentionam ca, in perioada IANUARIE – IUNIE 2017, functionarul din 
cadrul instituției a efectuat  verificari la domiciliul persoanelor incadrate in gradul grav de 
handicap, fara a se constata probleme deosebite, de natura sa impuna incetarea contractului de 
munca a asistentului personal. 

  
                INTOCMIT,                                         AVIZAT LEGALITATEA, 
         VASIESCU IONEL                       Secretar – ROSIANU MIHAIELA - IOANA        

 


