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CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

Nr60/2017

privind aprobarea Rapoftului de activitate al asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap grav
Consiliul Local al Comunei Ţilişca, întrunitînşedinţă ordiară publică la data de 19
octombrie 2017,
Având învedere expunerea de motive a primarului nr 168 din I3.I}.ŻOI7,
referatul nr 167 din 13.10.2017 sĺ rapoftul nr 1956 din 10.0B.2017 întocmitede
inspectorul din cadrul Compaľtimentului de Asistenţă Socială şi avizul comisiei pentru
activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială,
gospodărire comunală,
In conformitate cu:
- prevederile aľt. 40 alin (2) din Legea nr. 44812006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
- prevederile aľt' 29 alin (i) din Hotărârea Guvernului nr' 26812007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr' 44812006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor

cu

handicap, republicată

cu

modificările

si

completări le ulterĺoare,
In temeiul art. 36 alin (2) lit d) coroborat cu alin (6) lit a) pct 2, pct 19 lit d), art.

45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 2l5lŻ001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modłficările şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft. 1: Se aprobă Rapoľtul privind activitatea desfăşurată de

asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017, conform
Anexei rlr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
compartimentul de asistenţă socialä care are obligaţia să transmită întermen
raportul instĺtuţiilor prevăzute de lege.

Tilişca la 19 octombrie 2017

Nr
PRESEDiNTE DE SEDI

Contrasemnează,
.ţ

r: MARIA MO
.i/!'

rLt

Red MM, 5 ex
Dif ( Ins Pref, Primar, AJPIS Sibiu, dosar, Comp asist soc)

I t-r

JUDETUL SIBIU

Anexa nr. 1 la HCL

nr.

2oĹ7

PRIMĂRIA coMUNEI TILIscA
NR. 19s6 DrN 10.08.2017
RAPORT

privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2Oí-7
In conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din legea 44812006 privind Protecţia şi promovarea
drepturĺlor persoanelor cu handicap - Compartimentul de Asistenţă Socială controlează periodic
activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local.
Întemeĺul art.29 alĺn.1 dĺn HG nr.26812007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.448ĺ2006 privĺnd protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handĺcap,
raportul trebuĺe sä conţină cel puţin următoarele: dinamica angajării asistenţilor personali; informaţii
privind modul încare se asigură înlocuireaasistentului personal pe perioada concediului de odĺhnă, în
strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro; informaţii privind
numărul de asistenţi personali instruiţĺ;numărul de controale efectuate şĺproblemele sesizate"
Faţă de prevederile legale mai sus menţionate vă facem cunoscut următoarele:
Cu prÍvire la dinamica angajărÍi asistenţilor

personalÍ

La data de 30.06.2017 au existat un număr de12 asistenţi personali ai persoanei cu handicap grav
încadraţicu contract ĺndividual de muncă . Din numărul de 12 de asistenţi personali 9 sunt angajatĺ
pentru persoane adulte cu handicap 9rav şi 3 sunt angajaţi pentru minori cu handicap grav'

In cursul semestrului I al anului 2017 a fost înregistratăo cerere de încadrare înfuncţia de
asistent personal al persoanelor cu handicap grav.
La data de 30.06.2017 au existatîn evidenţa Compartimentului de Asistenţă Socială un număr de
12 asistenţi personali cu contract individual de muncă înfuncţĺede valabilitatea certificatuluĺ pentru

încadrarea îngradul de handicap'

La data de 30.06.2017 au existat înevidenţa Compartĺmentului de Asistenţă Socĺală şĺun număr
de 12 indemnizaţii lunare acordate adulţilor şi copiilor cu handicap grav înconformitate cu art.4Ż
alin.4 din Legea 44812006, încuantum egaI cu salariul net al asistentului social debutant cu studii
medii conf.art.43 alĺn.1. din lege.

Încursul semestrului I al anului 2oI7 nu s-au înregistratcererĺ pentru acordarea indemnizaţiei
pentru persoane cu handicap 9rav pentru adulţi
opii.
şl Â*
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Cu privire la modul încare se asigură înlocuireaasistentului

concediului de odihnĘ înstrânsă legătură cu lÍpsa sau posibilitatea
centrelor de tip respÍro:

In conformitate cu prevederile aĺt.141 din Legea nr.53/2003 Codul Muncĺi, coroborate cu
prevederile art37 alin.1 lit.c) din Legea 44812006, asistentul personal are dreptul la concediu anual de
odihnă.
Potrivit prevederilor ari.37 alin.2 din Legea nr.448l2006, pe perioada concediului de odihnă
angajatorul are obligaţia să asigure persoanei cu handicap grav un înlocuitoral asistentului personal .
Conform art37 alin.3 dĺn legea mai sus menţionată însituaţia încare angajatorul nu poate asigura un
înlocuitoral asĺstentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivălentă
cu salariul net al asistentului personal sau găzduĺrea într-uncentru de tip respiro.

încursul semestrului I al anului 2oI7 nu s-a înregistratnicio cerere pentru solicitarea concediului
de odihnă al asistenţilor personali.
Menţionăm că pe raza comunei nu funcţionează centre de tip respiro care să asigure găzduirea
persoanei cu handicap grav pe perioada concediuluĺ de odihnă a asistentului personal.

Referitor la numărul de asistenţi personali instruiţi:
Conform prevederilor aft.38 lit.a) din Legea nr.44812006, asistentul personal are obligaţĺa să
participe o dată la doi ani la instruirea organizată de angajator'
Încursul semestruluĺ I al anului 2Ot6, înluna mai 2016 s-a efectuat instruirea asistenţilor
personali, conform procesului verbal încheiat îndata de 22.05.2016.
Cu privire Ia numărul de controale efectuate asupra actÍvÍtăţÍiasistenţilor personali
problemele sesizate:

şi

Conform art.40 alin 2 din legea nr.448ĺ2006 Compaftimentul de Asistenţă Socială controlează
periodic activitatea asistenţilor personali.
In urma controalelor efectuate s-a constatat că asĺstenţiipersonali şi-au îndeplinitobligaţiile
prevăzute încontractul individual de muncă, asigurând seruiciile necesare pentru persoanele cu
handicap grav sau minori cu handicap grav : asigurarea igieneĺ corporale, ajutor pentru îmbrăcaredezbrăcare, acordă ajutor pentru satisfacerea nevoilor personale, îngrijirimedicale, solicitarea
medĺcului de familie pentru consultaţii şi tratament, ajutor pentru procurarea, prepararea şi
admĺnistrarea hranei, supraveghere înfuncţĺe de gravitatea bolii, însoţireala comisie pentru revizuirea
certificatului de handicap la expirarea datei de valabilitate.
Nu s-au înregistratabateri disciplinare ale asistenţilor personali.
In conformitate cu prevederile art.29 alin.l din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplĺcare a prevederilor Legii nr.448lŻ006 privind protecţia şi promovarea persoanelor
cu handicap, vă supunem spre aprobare raportul prezentat.

Întocmit,
Maria Rodeanu
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