
 

    
    

                  CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTĂRÂRE              

 
 
25/2022       

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________ 

      

  PROIECT 
 

H O T Ă R Â R E  
        privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali 

   ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în  
   semestrul I al anului 2022 

 
 

        Consiliul local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă <<ordinară>>; 

         Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru înregistrat 
la nr.1.951/15.06.2022, prin care se solicită aprobarea Raportului 
privind  activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 
cu  handicap grav pentru semestru II al anului 2020; 

 raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la 
nr.1.952/15.06.2022; 

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor  Consiliului Local 
Bozioru; 

 prevederile art 40 alin  (2) din Legea nr.448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , 
republicata,  cu modificările şi  si completatările ulterioare;  

 prevederile art 29 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006; 

       În baza art.129 alin. (2) lit. a) şi d) şi d), alin. (7) lit. b), art.139 
alin. (1), alin.(2) lit. i) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cz 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aproba Raportul  privind evaluarea activităţii  
asistentilor personali  ai persoanelor cu handicap grav în  perioada 
IANUARIE  2022 – IUNIE 2022 conform Anexei care face parte 
integrantă la această hotărâre. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin 

afişare şi se comunică Primarului comunei Bozioru şi  Instituţiei 
Prefectului Judeţul Buzău. 

                 BOZIORU 
Nr.25/15.06.2022                               

                                                                            
 

       INIŢIATOR,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
          PRIMAR:                                 SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 
   GRIGORE Valentin OPREA Mirela 
 
……………………………..                                   ……………….. 
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Nr.1.951/15.06.2022 
 

 
       REFERAT DE APROBARE 

         privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților 
       personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată  

în semestrul I al anului 2022 
 
 

Domnilor consilieri , 

 

      La nivelul comunei Bozioru, activitatea de monitorizare a activităţii 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se realizează prin 
intermediul Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. Verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
obligaţiilor care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se 
face în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât să primească îngrijire în 
condiţii optime la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului 
lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. Indiferent de vârsta sau 
de handicapul cu care se confruntă  acest segment social, el are dreptul 
fundamental la autoderminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de 
handicap şi asigurarea reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă, vin în 
sprijinul persoanelor cu handicap grav, care pot astfel să-şi valorifice potenţialul 
fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care 
suferă. 
      Potrivit legislaţiei în vigoare în domeniu, serviciul public de asistenţă socială 
dispune efectuarea de controale periodice  asupra activităţii asistenţilor personali, 
monitorizează modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale, şi prezintă 
semestrial un raport consiliului local, care trebuie să conţină informaţii 
referitoare la: 
 

o dinamica angajării asistenţilor personali; 

o modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro; 

o  numărul de asistenţi personali instruiţi; 

o controalele efectuate şi problemele sesizate; 

       În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis  
spre informare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău şi Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău. 
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      Referitor la cheltuielile cu salarizarea asistenţilor personali şi achitarea 

indemnizaţiilor lunare  pentru semestrul I 2022, au fost efectuate plăţile la zi. 
      În concluzie, apreciem că, în  semestru I al anului 2022, serviciile sociale 

asigurate persoanelor cu handicap grav din comuna Bozioru  au corespuns 
standardelor de calitate din domeniu, nefiind înregistrate cazuri de neglijare/abuz a 
persoanelor cu dizabilităţi asistate, sau de încălcare a drepturilor acestora, şi este 
necesară adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea raportului semestrial 
prezentat în anexă. 

      În conformitate cu prevederile art.38, lit. a) din Legea nr.448/2006, 
asistenţii personali au obligaţia  să participe odată la 2 ani  la o instruire organizată 
de angajator. 

       Din lipsa fondurilor necesare nu s-a făcut instrirea specifică a asistenţilor 
personali, aceasta realizându-se de către persoana  cu atribuţii de asistenţă socială, 
cu ocazia controalelor efectuate la domiciliu. 

      Precizez faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente 
următoarele prevederi legale, a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest 
proiect, după cum urmează: 

 art.136 alin.1, alin. 8 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 art.129 alin.1 lit. d coroborat cu alin.7 lit.b din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art.29 alin.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

CONCLUZII,CONSTATĂRI ŞI PROPUNERI: 

             Având în vedere cele prezentate mai sus, consider necesar şi oportun 
proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului privind evaluarea activităţii 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie 2022 – 
iunie 2022 conform anexei. 

       Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre sus 
menţionat, în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local Bozioru. 

 
 

 
PRIMAR, 

GRIGORE Valentin 
 
 
 ……………………………. 
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Nr.1.952/15.06.2022 
 

       RAPORT DE SPECIALITATE 
            privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților 

           personali ai  persoanelor cu handicap grav, desfăşurată  
în semestrul I al anului 2022 

 

 
Având in vedere prevederile art. 29, alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Comparimentul Asistenţă 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru , are 
obligaţia de a prezenta semestrial Consiliului Local , un raport asupra activităţii 
desfăşurate de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, din 
comuna Bozioru care să conţină în mod obligatoriu date referitoare la:  

o dinamica angajării asistenţilor personali; 

o modul in care se asigură inlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, În strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro;  

o  informatii privind numărul de asistenti personali instruiti ; 

o  numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.  

Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată , rolul autorităţii locale, este de 
a monitoriza în condiţii optime , atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor 
personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap grav, astfel încât 
aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru 
satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale. Îngrijirile 
ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, 
intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.  

Concluzionând, considerăm că legislaţia specifică persoanelor cu dizabilităţi 
răspunde cerinţelor persoanelor cu handicap prin Legea nr. 448/2006 republicată, 
introducând o perspectivă europeană asupra problematicii persoanei cu dizabilităţi 
care aliniază legislaţia din România la prevederile europene şi uniformizează 
abordarea juridică prin raportarea la un singur act normativ sintetic. 

           Faţă de cele expuse mai sus, propun Consiliului local aprobarea 
Proiectului de hotărâre privind    aprobarea Raportului asupra activității asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 
2022. 

 

Referent superior, 
BUDUIANU Liliana 

 
                 …………………………
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