
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BÂRA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___ din ____________ 

privind aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru semestrul II al anului 2022 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BÂRA, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

b) art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985,ratificată prin Legea nr.199/1997, 

c) art.129, alin. 2), litera d), alin.7) lit. b), și art.370 alin.2) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

a) art. 40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările, 

b) art.29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

c) Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

Ținând cont de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Bâra, în calitate de inițiator înregistrat sub 

nr. 195  din 19.01.2023, 

b) raportul de specialitate al reprezentantului Compartimentului de asistență socială din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului comunei Bâra, înregistrat sub nr.196 din 19.01.2023, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

                                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BÂRA, 

adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 – Se aprobă Raportul de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 conform Anexei nr.1. 

Art.2 - Anexa nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului județului Neamț, Primarului 

comunei Bâra,instituțiilor interesate, Compartimentului de asistență socială. 

 

 

  INIȚIATOR PROIECT:                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                       

      PRIMAR,                                                                   Secretar general al comunei, 

    Petraru Dănuț                                                                            Dancă Maria 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI BÂRA 

PRIMAR 

Nr.195 din 19.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea „Raportului de activitate a asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022”.  

 

 

         Subsemnatul Petraru Dănuț, în calitate de primar al comunei Bâra, județul Neamț, am  

inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Raportului de activitate a asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022”.  

Având în vedere faptul că autoritatea publică locală prin Compartimentul de asistență socială 

efectuează controale periodice asupra activității asistenților personali, trebuie prezentat 

Consiliului local raportul de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2022.  

Față de considerentele arătate mai sus, am procedat la inițierea proiectului de hotărâre ce 

urmează a fi repartizat compartimentului de specialitate în vederea întocmirii raportului de 

specialitate.  

 

 

 

Inițiator, 

Petrau Dănuț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL NEAMȚ  

PRIMĂRIA COMUNEI  BÂRA  

Nr. 196  din 19.01.2023  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2022  

 

Subsemnata Enășoaie Sabina-Ramona, inspector în cadrul Compartimentului de asistență 

socială și protecția copilului, văzând Referatul de aprobare nr.195 din 19.01.2023 elaborat de 

primarul comunei Bâra cu privire la necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Raportului de activitate a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2022, ținând cont de:  

Temeiurile de drept ale solicitării:  

  a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, 

republicată;  

  b) art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;  

  c) art.129, alin. 2), litera d), alin.7) lit. b), și art.370 alin.2) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  d) art. 40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările  

  e) art.29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

  f) Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;  

Temeiul de fapt:  
  Având în vedere faptul că persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor 

afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal 

activități cotidiene, necesită măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și 

incluziunii sociale, au totodată dreptul la un asistent personal în baza evaluării 

sociopsihomedicale, asistentul personal al persoanei cu handicap grav fiind persoana care 

supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza 

planului de reccuperare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual 

de servicii pentru persoanele adulte cu handicap.  

După efectuarea controalelor asupra activității desfășurate de către asistenții personali la 

semestrul II 2022, Compartimentul de asistență sociala prezintă un raport Consiliului Local.  

Verificările au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistenților 

personali, evaluarea socială atât a asistenților personali cât și a persoanlor cu handicap grav, 

în vederea menținerii angajării asistenților personali în baza contractului individual de muncă, 

conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap sau pentru primirea unei indemnizații lunare.  

Propun :  
-aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul II al anului 2022  
Ținând cont de cele prezentate mai sus, necesitatea aducerii la îndeplinire a prevederilor 

legale, considerăm că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale în materie.  

                              ÎNTOCMIT,                Inspector, Enășoaie Sabina-Ramona  



 

                



RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR 

PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV  

pentru semestrul II al anului 2022  
În conformitate cu prevederile art. 40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea 

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

Compartimentul de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității 

asistenților personali și 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 protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportul conține cel putin 

următoarele:  

a) informații cu privire la dinamica angajării asistenților personali,  

b) informații privind modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal în perioada 

concediului de odihnă,  

c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți,  

d) numărul de controale efectuate și probleme sesizate.  

In înțelesul Legii nr.448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, 

neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total 

sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în 

sprijinul integrării şi incluziunii sociale.  

Conform art.35 din aceeași lege, copilul cu handicap grav și persoana adultă cu handicap grav are 

dreptul la un asistent personal în baza evaluării sociopsihomedicale. Asistentul personal al 

persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire 

copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de reccuperare-reabilitare pentru copilul 

cu handicap, respectiv a planului individual de servicii pentru persoanele adulte cu handicap. Pe 

perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului de muncă încheiat 

cu primăria de domiciliu, asistentul personal are următoarele drepturi : salariu stabilit potrivit 

prevederilor legale în vigoare, program de lucru care să nu depășească 8 ore pe zi și 40 de ore pe 

săptămână, concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat 

în instituții publice, transport gratuit.  

Părinții, sau după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia 

care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții 

legali ai acestora, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare. Plata 

indemnizației lunare de asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau 

reședința persoana cu handicap grav și se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare 

în grad de handicap.  

Față de prevederile legale mai sus menționate, vă aducem la cunoștință următoarele :  

1. Dinamica angajării asistenților personali - Situația privind numărul asistenților personali în  

perioada iulie - decembrie 2022:  

La sfârșitul semestrului II 2022, situația drepturilor persoanelor încadrate în gradul de handicap 

grav cu asistent personal, se prezintă astfel :  

- 3 angajați ca asistenți personali ai persoanei cu handicap grav și  

- 21 persoane cu handicap grav care primesc indemnizație lunară.  

 



Situatia privind numărul asistentilor personali:  

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022 nu au fost solicitări noi pentru  

angajarea asistenților personali ai 

persoanelor încadrate în gradul de 

handicap grav. Anul 2022/  

Luna  

Asistenti personali  

Pt. Minori  Pt. Majori  Total  

Iulie  0  0  0  

August  0  0  0  

Septembrie  0  0  0  

Octombrie  0  0  0  

Noiembrie  0  0  0  

Decembrie  0  0  0  
 


