
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. ~:3. 
PRIVIND :Aprobarea raportului privind ai:tivitatea asistentilor personali 

desfasurata in semestrul I al anului 2022. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Valcea, întrunit in sedinta, ordinara, publica, in 
data de 29 iulie 2022, la care participa un numar de 9 consilieri, din totalul de 11 consilieri in 
functie , absentand domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe si Obada Dumitru; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier Miuta 
Mircea, pe o perioada de 3 luni, in sedinta de consiliu din data de 31 mai 2022; 

Luand in dezbatere: 
-referatul de aprobare, înregistrat la nr. 3 780 din 05 iulie 2022 si proiectul de hotarare initiat 

de dl. primar Oprisor Mircea, prin care propune aprobarea raportului privind activitatea 
asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.3 781 din 05 iulie 2022; 
-Avizul Comisiei Administratie Publica-Juridica, inregistrat la nr. 4.107 din 2 7 iulie 2022 si 

avizul Comisiei Jnvatamant, Cultura, Protectie Sociala, inregistrat la nr.4.108 din 27 iulie 2022, prin 
care se propune admiterea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de domnul primar 
Oprisor Mircea; 

- Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat la 
nr.3782 din 05 iulie 2022, întocmit de secretarul general al comunei Otesani; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala, conform 
procesului-verbal de afisare 3783 din 05 iulie 2022; 

În conformitate cu prevederile art.29. alin.(I). din H.G. nr.26812007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 44812006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare si prevederile art.129., alin. (I). , alin. (2). , fit. d). coroborat cu alin. (7). , lit. b). din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

ln temeiul art.139. alin.(I) . si art.196. alin.(I). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un 
numar de 9 voturi "pentru " din totalul de 9 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO T A R A RE 
Art.1.-Se aprobă raportul privind activitatea asistentilor personali desfasurată în semestrul I 

al anului 2022, coriform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

A rt.2.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentului asistenf ă socială, iar secretarul general al comunei va asigura 

comunicarea prezentei hotărari lnstitufiei Prefectului-Jude/ul Vâlcea în vederea exercitarii 
controlului de legalitate, primarului comunei Otesani, compartimentului responsabil cu punerea În 
executare, DGASPC Vâlcea şi aducerea la cunostinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local 
şi pe site-ul propriu. 
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Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILI ULU I LOCAL AL COMUNEI 
OTESANI 

NR.33/29 IULIE 2022 

Nr. Data Semnătura persoanei 

crt. 
OPERAŢIUN I EFECTUA TE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

nrocedura 
o I 2 3 

I Adoptarea hotărârii 1 ) 
29/07/2022 6 

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 

03/08/2022 u ~ 
3 Comunicarea către prefectul judefUlui3

) 
03/08/2022 ~ 

4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5) 
/ 

.. ./. . ./.. ... ........... 

5 Comunicarea., numai în cazul celei cu caracter individual4
+

5
) .. ./ .. ./. .... .... .... ... 

6 Hotărârea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice\ după caz .. ./. .. / ............ .... 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
' l art. 139 alin. (1 ): ) n exercitarea atribuţiilor ce ii revin, consiliul local adoptă hotărtJri, cu majoritate absolută sau simplă, dupl3 caz.·; 
2
> art. 197 alin. (2) : .Hotărf!rile consiliului tocai se comunică primarului.·; 

31 art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare 
de la data adoptări i. .. ; 

•> art. 197 alin. (4) : Hotărârile ... se aduc la cunoşti nţa publică ş i se comunică , în condiţiile legii , prin grija secretarului general al comunei. ; 
5l art. 199 alin. (1) : . Comunicarea hotl3rf!rilor .... cu caracter individual cl3tre persoanele cl3rora li se adresează se face în ce/ mult 5 zile de la data 

comunicl3rii oficiale către prefect.·; 
•i art. 196 alin. (1 ): . Hotărf!rile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."; 
7> art. 199 alin. (2) : .HotărtJrile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cl3rora li se adresează." 



RAPORT 
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f ( .·, \· ~ 
privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor c lymdic.Qp,_grav, ' '! 

desfăşurată în semestrul I al anului 2022. ~ _,.. ,
1 

•.;! · I 
>wJ I • ~ • 
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Având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 44812006 privind proteqia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completăr;/e 
ulterioare, precum'si cele ale art. 29 din H. G. nr. 26812007 de aprobare a Normelor metodologice de 
aplicare ale LegU nr. 44812006, compartimentul de asistentă socială din cadrul primăriei efectuează 
controale periodice asupra activităjii asistenjilor personali si prezintă semestrial un raport 
consiliului local. 

Raportul semestrial conjine cel pufin următoarele date: 
a) dinamica angajării asistenfilor personali; 
b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa centrelor de tip respiro; 
c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 

d) numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 

Fata de prevederile legale sus-mentionate, va facem cunoscut urmatoarele: 

a) Dinamica angajării asistenţilor personali. 
În înfelesul Legii nr. 44812006, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită 

unor afecfiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităfile de a desfăşura în mod normal 
activităJi cotidiene, necesitând măsuri de protecfie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii 
sociale. 

Conform art. 35 din aceeaşi lege, copilul cu handicap grav şi 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 

asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare 
pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap. 

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului 
individual de muncă încheiat cu primăria de la domiciliul sau reşedinfa persoanei cu handicap grav, 
asistentul personal are următoarele drepturi: 

- salariul stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare; 
-program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi sau 40 ore pe săptămână; 

-concediu anual de odihnă, potrivii dispoziJiilor legale aplicabile personalului încadrat în 
instituJii publice. 

Părinţii, sau după caz, reprezentanfii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau 
familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulfii cu handicap grav ori 
reprezentanJii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap grav ori reprezentanf ii legali ai 
acestora, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. 

Plata indemniza/iei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinfa persoana cu handicap grav şi se face pe perioada valabilităjii certificatului 
de încadrare în grad de handicap. 

La data de 30.06.2022, in evidentele Primariei comunei Otesani, se afla un numar de 72 
persoane cu handicap grav, din care beneficiaza de asistent personal angajat pe baza de contract 
individual de munca un numar de 21 persoane cu handicap gradul 1 grav, iar de indemniza/ii lunare 
beneficiaza un numar de 51 persoane cu handicap gradul 1 grav sau reprezentanli legali ai acestora. 



Conform evidentelor institutiei, 17 persoane sunt angajate ca asistenti personali pen/ru 
persoane adulte cu handicap gradul I grav, iar 4 persoane sunt angajate ca asistenti personali 
pentru minori cu handicap gradul I grav. 

Mentionam ca la sfarsitul anului 2021 erau inregistrate un numar de 50 cazuri de acordare a 
indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav, din care 4 persoane beneficiaza de indemnizatie 
pentru minori (copiii cu handicap gradul I grav), iar 46 persoane adulte cu handicap gradul I grav 
beneficiaza de indemnizatie conform legii nr. 44812006 privind protecfia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

b) Jnformatii privind modul În care se asigură înlocuirea asistentului personal pe 
perioada concediului de odihnă, În strânsă legătură cu lipsa centrelor de tip respiro. 

Referitor la acest aspect precizam ca pe raza comunei Otesani, judetul Valcea nu sunt 
infiintate si nu functioneaza centre de tip respiro. lntrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentului 
personal pe perioada concediului de odihna si nu exista nici posibilitatea gazduirii bolnavului in/r
un centru de tip respiro, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav (sau 
a reprezentantului legal al acesteia) a indemnizatiei lunare, pentru perioada in care asistentul 
personal se va afla in concediu de odihna. 

c)ln{ormatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi. 
Referitor la instruirea asistenfilor personali: potrivit art. 38 alin. I lit. a) din Legea nr. 

44812006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, asistentul personal are obliga/ia de 
a participa, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator. 

ln anul 2019, a fost asigurata instruirea pentru asistentii personali ai persoanelor cu 
handicap grav aflati in plata. 

d)Numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 
Controalele se efectuează periodic, de regulă semestrial, sau ori de câte ori se impune. În 

urma acestor verificări s-au constatat următoarele : 

sunt îndeplinite corespunzător obligafiile din contractul individual de muncă şi cele 
prevăzute de dispozifiile legale privind protecţia si promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap; 
este asigurată îngrijirea primară, alimentaţia şi hrănirea bolnavului, supravegherea 
stării de sănătate, respectarea drepturilor persoanei cu handicap. 

Personalul din cadrul compartimentului asistenţă socială au acordat informarea şi 
consilierea persoanelor cu handicap şi a asistenţilor personali, fie la momentul prezentării acestora 
la sediul institufiei, fie cu ocazia deplasărilor în teren, la domiciliul acestora, astfel Încât să 
cunoas~ă atât obligaţiile ce le revin, cât şi drepturile de care pot beneficia, potrivit legii. 

ln urma controalelor efectuate nu s-au constatat probleme deosebite în activitatea asistenfilor 
personali, care să conducă la înlocuirea lor. 

Menţionăm că dintre angajafi (asistentii personali) majoritatea sunt rude de gradul I sau 
so/Iso/ie cu persoana bolnavă şi Îi îngrijesc corespunzător nevoilor acestora. 

În concluzie, apreciem că activitatea asisten/ilor personali angajaji ai Primăriei Comunei 
Otesani din semestrul I al anului 2022 s-a desfăşurat în bune condijii şi cu respectarea drepturilor şi 
obligajiilor asistentului personal şi a drepturilor persoanei cu handicap, prevăzute de legisla/ia în 
vigoare. 
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