HoTĂnÂREA

Nr50/2018

privind aprobarea Raportului de activitate al asĺstenţilor personali
ai persoanelor cu handicap grav
Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordiară publică la data de 25
octombrie 2018,
Având învedere expunerea de motive a primarului nr 145 din 22.LO.201B si
rapoľtul nr 2357 din 22'10.2018 întocmitede inspectorul din cadrul Compaftimentului de
Asistenţă Socială şi avizul comisiei pentru activităţi economico-financiäre, juridică, de
disciplină, muncă şi protecţie socială, gospodărire comunală,
In conformitate cu:
- prevederile art. 40 alin (2) din Legea nr. 44812006 privind protecţia şi promovarea
drepturĺlor persoanelor cu handicap,
- prevederile aft. 29 alin (1) 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

modificărilô ii

compleţările ulterioare,
In temeiul aft. 36 alin (2) lit d) coroborat cu alin (6) lit a) pct 2, pct 19 lit d), aft.
45 alin (1) şi art. 115 aĺin (1) lit b) din Legea nr. 2L5l2O01 a administraţiei puolice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aľt. 1: Se aprobă Rapoftul privind activitatea desfăşurată de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului ZOIB, conform
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Aft. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
compartimentul de asistenţă socială care are obligaţia să transmită întermen
raportul instituţiilor prevăzute de lege.
Tilişca la 25 octombrie 2018
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
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Contrasemnează,
Secretar: MORAR

JUDEŢUL sIBIU

Anexa nr. I la HCL nr. 50/2018

coMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL
RAPORT

privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018
Înconformitate cu prevederile aľt.40 alin.2 din legea 44812006 privind Protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap - Compartimentul de Asistenţă Socială controlează periodic
activitatea asĺstenţĺlorpersonalĺ şi prezintă semestrial un rapoĺt consiliului local.
Întemeiul art.29 alin.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologĺce de aplicare a
prevederilor Legiĺ nr.44812006 prĺvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
raportul trebuĺe să conţĺnă cel puţin următoarele: dinamica angajării asistenţilor personali; informaţii
privind modul încare se asigură înlocuireaasistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în
strânsă legătură cu lipsa sau posĺbilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro; informaţii prĺvind
numărul de asistenţi personali instruiţi; numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate vă facem cunoscut următoarele:
Cu prÍvire la dinamica angajării asistenţÍlor personali
La data de 30.06.2018 au existat un număr de 10 asistenţĺ personali ai persoanei cu handicap grav
încadraţĺcu contract ĺndividual de muncă . Din numărul de 10 de asistenţi personali 8 sunt angajaţi

pentru persoane adulte cu handicap grav şi 2 sunt angajaţi pentru minori cu handicap grav'

Încursul semestrului I al anului 2018 nu a fost înregistratănĺcio cerere de încadrare înfuncţia de
asistent personal al persoanelor cu handicap grav.
La data de 30.06.2018 au existat înevidenţa Compartimentului de Asistenţă Socială un număr de
10 asistenţi personali cu contract indivĺdual de muncă înfuncţĺe de valabilĺtatea certificatului pentru

încadrarea îngradul de handicap.

La data de 30'06'2018 au existat înevidenţa Compaftimentului de AsĺstenţăSocială şi un număr
de 13 indemnĺzaţii lunare acordate adulţilor şi copiilor cu handĺcap grav înconformitate cu art.42
alin.4 din Legea 44812006, încuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii
medii conf.art.43 alin.1. din lege.

In cursul semestrului I al anului 2018 a fost înregistratăo singura cerere pentru acordarea
indemnizaţiei pentru persoane cu handicap grav pentru adulţi sau copii.
Cu privire la modul încírre se asÍgură înlocuireaasistentuluÍ personal

pe

perioada
concediului de odihnĘ înstrânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a
centrelor de tip respiro:
.;

Înconformitate cu prevederile art.141 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cor
prevederile art.37 alin.l lit.c) din Legea 44812006, asistentul personal are
odihnă.

dreptul

ii.\

al de
\_

Potrĺvit prevederilor art.37 alin.2 dĺn Legea nr.44812006, pe perioada concediuluĺ de odihnă
angajatorul are obligaţia să asĺgure persoanei cu handicap grav un înlocuitoral asistentuluĺ personal
'
Conform art.37 alin.3 din legea mai sus menţionată însituaţia încare angajatorul nu poate asigura un
înlocuitoral asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echĺvalentă
cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-uncentru de tip respiro.
Încursul semestrului I al anului 2018 nu s-a înregistratnicio cerere pentru solicitarea concediului
de odihnă al asistenţilor personalĺ.
Menţionăm că pe raza comunei nu funcţionează centre de tip respiro care să asigure găzduirea
persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal.

Referitor Ia numărul de asÍstenţi personali instruiţi:
Conform prevederilor art.38 lit.a) din Legea nr.44812006, asĺstentul personal are obligaţia să
pafticipe o dată la doi ani la instruirea organizată de angajator.
Încursul semestrului I al anului2oL6, 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 activÍtăţÍiasistenţilor personali
problemele sesizate:

şi

Conform art.40 alin 2 din legea nr.44812006 Compartimentul de Asistenţă Socială controlează
periodic activitatea asistenţilor personali'

In urma controalelor efectuate s-a constatat că asistenţii personalĺ şĺ-auîndeplinitobligaţiile
prevăzute încontractul individual de muncă, asigurând serviciile necesare pentru persoanele cu
handicap grav sau minori cu handicap grav : asigurarea igienei corporale, ajutor pentru îmbrăcaredezbrăcare, acordă ajutor pentru satisfacerea nevoilor personale, îngrijirimedicale, solicitarea
medicului de familie pentru consultaţii şi tratament, ajutor pentru procurarea, prepararea şi
administrarea hranei, supraveghere înfuncţie de 9ravitatea bolii, însoţireala comisie pentru revizuirea
ceftificatului de handicap la expirarea datei de valabilitate.
Nu s-au înregistratabateri disciplinare ale asistenţilor personali

In conformitate cu prevederile art.29 alĺn.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplĺcare a prevederilor Legii nr.448ĺŻ006 prĺvind protecţia şi promovarea persoanelor
cu handicap, vă supunem spre aprobare raportul prezentat.

Contrasemnează,

PREŞEDINTE DE şEDINŢA

Secretar: MORAR

MIHAIU DUMITRU - TOMA

P/t/,,:

ł]

łi

