ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA
PROIECT DE HOTARARE nr. 8
pentru insusirea Raportului privind activitatea desfasurata de
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul
II al anului 2020
Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in
sedinta ORDINARA in data de ……………..;
Având în vedere :
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub
nr. ……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136,
alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea
atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor
administrative;
 raportul
Compartimentului
de
resort
inregistrat
sub
nr.
……/…………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136,
alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,
coroborat cu prevederile,. art.240 din acelasi act normativ, cu referire
la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului
contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare
prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al
legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni
anterioare adoptarii actului administrativ;
 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor
de
specialitate a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub
nr……/……………;
 prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,
modificata si comppletata ulterior ;
 prevederile art. 29 alin.(l) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 488 /2006



privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata , modificata si completata ulterior;
prevederile art 129 alin.(1) si (2) lit.d si alin.(7) lit.b) din O.U.G. nr.
57/2020 privind Codul Administrativ;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor
art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197
alin. (1)
si (2) – (4)
din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul
Administrativ;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 2020,
raport expus in Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul
de Asistenţă Socială din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Podgoria, judetul Buzau .
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
Iniţiator,
Primar,
Chiru Marius Viorel

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Rapeanu Violeta- Cristina

Podgoria
Proiect de hotarare nr. 8 din 1.02.2021

ROMANIA
COMUNA PODGORIA
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480
Telefon: 0238 574 923; Fax: 0238 574 953
COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav in semestrul II al anului 2020
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de
Asistenta Sociala al comunei Podgoria controlează periodic activitatea
asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
modificată şi completată, raportul prezentat conţine cel puţin următoarele
date:
a)dinamica angajarii asistentilor personali;
b)informatii privind modul în care se asigura înlocuirea asistentului
personal pe perioada concediului de odihna, în strânsa legatura cu
lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
c)informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
d)numarul de controale efectuate si problemele sesizate
Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care
supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire 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 ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza
contractului individual de munca incheiat cu primaria de la domiciliul sau
resedinta persoanei cu handicap grav, asistentul personal are urmatoarele
drepturi, asigurate la nivel local :
- salariu stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare;
- program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi
si 40 de ore pe saptamana ;
- concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale
aplicabile personalului incadrat in institutii publice ;
- facilitati la transportul in comun;
Angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav se face
in baza acordului emis de catre Directia Generala de Asistenta Sociala
Buzau, pe baza optiunii exprimate in scris de catre parintii, sau dupa caz,

reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care
a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav
ori reprezantii legali ai acestora.
a)Referitor la dinamica angajarii asistentilor personali
La inceputul anului 2020 în cadrul Compartimentului de Asistenta
Sociala al comunei Podgoria, figurau ca angajaţi un număr de 11 asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav şi 7 indemnizaţii lunare plătite
pentru persoane cu handicap grav.
Pe semestrul I – 2020, respectiv la data de 31.06.2020,
Compartimentul de Asistenta Sociala înregistra 11 asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav şi 5 indemnizaţii lunare plătite pentru
persoane cu handicap grav, iar la sfarsitul semestrului II – 2020, respectiv
31.12.2020, Compartimentului de Asistenta Sociala înregistra 14 asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap grav şi 6 indemnizaţii lunare plătite
pentru persoane cu handicap grav.
Referitor la modul in care se respecta dreptul la concediu anual de
odihna cuvenit asistentului personal, acesta se acorda in baza programarii
anuale si a cererilor depuse de catre asistentii personali pe parcursul
semestrului la compartimentul Asistenta Sociala. Pe durata concediului
asistentului personal, se impune plata persoanei cu handicap grav
(persoanei asistate) a indemnizaţiei prevăzută la art. 43 alin. (1) din Legea
nr. 448/2006 rep., in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din
lege, intrucat nu exista posibilitatea angajarii unui inlocuitor al asistentului
personal pe durata concediului de odihna sau gazduirea intr-un centru de
tip respiro, persoanele asistate ramanand in aceasta perioada tot in grija
familiei, din randul careia face parte si asistentul personal in cca 97% din
cazuri.
Pe teritoriul comunei Podgoria nu există însă un centru de tip respiro,
astfel institutia noastra este obligata de a plăti persoanei cu handicap grav o
indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal. Pentru
anul 2020, pana la acest moment nu s-a asigurat plata acestei indemnizaţii
atunci cînd asistenţii personali au solicitat concediu, urmand a se face plata
in cursul semestrului 1-2021 sau in functie de disponibilitatile financiare,
pana la finele anului 2021.
c) Referitor la instruirea asistentilor personali : potrivit prevederilor
art. 38 alin. 1 lit. « a » din Legea nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, asistentul personal are obligatia de a participa, o
dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator. Ultima instruire
periodică a asistenţilor personali angajaţi ai Primăriei comunei Podgoria , sa efectuat in cadrul proiectului „Sansa muncii si bunastarii in rural” ,
urmand a fi realizata si in anul 2021.
d) Verificarile privind activitatea asistentilor personali, efectuate
de catre referentul cu atributii in domeniu din cadrul Compartimentului de
Asistenta Sociala de la nivelul comunei Podgoria, au vizat urmatoarele
aspecte :

 modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale de catre asistentul
personal ;
 evaluarea sociala atat a asistentului personal cat si a persoanei cu
handicap grav, in vederea identificarii nevoilor principale ale persoanei cu
handicap legate de starea sa psiho-sociala ;
 problemele cu care se confrunta asistentii personali in desfasurarea
concreta a activitatii lor ;
 satisfactia bolnavilor in raport cu serviciile oferite de asistentii personali
privind ingrijirea si supravegherea acordata ;
 cunoasterea indicatiilor mentionate in planul de recuperare pentru
copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav.
Controalele se efectueaza periodic-cel putin o data pe an, sau ori de
cate ori se impune, in semestrul II al anului 2020, intocmindu-se un numar
de 20 note de control. Toate controalele se efectueaza, potrivit legii, inopinat.
În perioada stării de urgenţă s-au suspendat aceste controale, pentru
evitarea contactelor si protejarea atat a persoanelor bolnave, cat si a
salariatilor impotriva raspandirii noului coronavirus, dar nu au fost
semnalate cazuri deosebite în modul de îngrijire a persoanelor cu handicap
grav, cu asistent personal, acestia indeplinindu-si atributiile in regim de
continuitate.
In urma verificărilor efectuate s-au constatat urmatoarele :
-sunt indeplinite corespunzator obligatiile din contractul individual de
munca si ce cele prevazute de dispozitiile legale privind protectia si
promovarea drepturilor persoanei cu handicap ;
-este asigurata ingrijirea primara, alimentatia si hranirea bolnavului,
supravegherea starii de sanatate, respectarea drepturilor persoanei cu
handicap.
Referentul cu atributii in domeniu din cadrul Compartimentului de
Asistenta Sociala de la nivelul comunei Podgoria a acordat informarea si
consilierea persoanelor cu handicap si a asistentilor personali, fie la
momentul prezentarii acestora la sediul institutiei, fie cu ocazia deplasarilor
in teren, la domiciliul acestora, astfel incat sa cunoasca atat obligatiile ce le
revin cat si drepturile de care pot beneficia, potrivit legii.
Tot semestrial, asistentul personal prezinta un raport de activitate
serviciului de asistenta sociala si autoritate tutelara, cu privire la activitatea
desfasurata si evolutia starii bolnavului.
In urma controalelor efectuate in acest semestru, nu s-au depistat
situaţii deosebite de natura a atrage luarea unor măsuri de inlocuire a
asistentilor personali.
Intocmit,
Referent,
Enache Veronica

