ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
de aprobare a Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor
cu handicap grav pentru perioada
Iulie 2017 –Decembrie 2017
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta extraordinara in
data de 25 ianuarie 2018:Vazand expunerea de motive nr.391 /2018 a primarului comunei prin care se
propune aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru perioada iulie 2017 –decembrie 2017 si raportul de specialitate cu n392 /2018,
intocmit de compartimentul ,, asistenta socoiala’’
Avand in vedere prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Avand in vedere prevederile 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;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com.Pacureti , jud.
Prahova .
Avizul secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
In temeiul art. 36 si art.45 , din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru perioada iulie 2017 –decembrie 2017, conform anexei 1 , anexa care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare va fi transmisa persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei
Pacureti , jud. Prahova .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
D-l. DULCE IOAN

PĂCUREŢI, 25 .01.2018
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Iordan BALALIA

Anexa 1 la HCL nr. 6 / 25.01.2018
RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI DESFASURATA IN SEMESTRUL II AL
ANULUI 2017
In conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicata, Compartimentul de asistenta sociala de la nivelul primăriei, trebuie sa prezinte
semestrial Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la activitatea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, precum:
1.
Dinamica angajării asistenţilor personali;
2.
Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
3.
Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4.
Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.
Precizam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, rolul Compartimentului de asistenta sociala a fost acela de a monitoriza in
conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in
vederea ameliorarii situatiei acestora, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia
lor o cere, pentru satisfacerea intregului lant de nevoi fizice, personale, sociale si spirituale ale lor. Indiferent de
varsta sau de handicapul cu care se confrunta acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare
si individualitate, pentru depasirea conditiei de handicap si a reinsertiei sociale. Ingrijirile ce li se acorda, pot
permite persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si social, in
pofida handicapului de care sufera.
Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului II al anului 2017, Compartimentul de asistenta
sociala raporteaza urmatoarele:
1.
Dinamica angajarii asistentilor personali.
La data de 31.12.2017 , in evidentele Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei se aflau un numar de 15 persoane cu handicap grav care beneficiază de
asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca si 13 persoane care beneficiază de
indemnizaţie.
In perioada 01.07.2017-31.12.2017 au fost doua solicitari de angajare a unor asistentii personali (,
Tiganus Mihaela pentru Frusina Ecaterina 01.08.2017 si Stancioaca Maria pentru State Ion 19.09.2017 )
Suma totala platita, cumulata de la sfarsitul semestrului II, pentru salariile asistentilor personali si a
indemnizatiilor este de 467808 lei.
2.
Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna, in stransa legatura cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro.
Conform evidentelor Compartimentului de Asistenta Sociala rezulta ca in comuna Pacureti numarul mai
mare al persoanelor cu handicap grav este in general in randul adultilor . La adultii cu handicap grav, cele mai
frecvente afectiuni constatate sunt: oligofrenie, hemiplegie, paraplegie, sindrom Alzheimer, boala Parkinson,
scleroza in placi, etc.
Referitor la inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna precizam ca pe raza comunei Pacureti nu sunt infiintate si nu functioneaza centre de tip respiro. Intrucat
nu sunt conditii de inlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna si nu exista nici posibilitatea
gazduirii bolnavului intr-un centru de tip respiro, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap
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grav a unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului personal, insa datorita lipsei fondurilor aceasta
nu s-a platit.
3.Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti.
In conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, asistentii personali au obligatia sa participe o data la 2 ani la o
instruire organizata de angajator. Tematica de instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al
presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90 de zile de la data
intrarii in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.
Precizam ca in al II-lea semestru al anului 2017 bugetul primariei comunei Pacureti nu a fost suficient
pentru acoperirea sumelor necesare instruiri asistentilor personali conform ordinului mai sus prezentat si
asistenții personali nu au beneficiat de aceasta instruire.
4) Numarul de controale efectuate si problemele sesizate.
Verificarile efectuate de catre membrii din cadrul Compartimentului de
Asistenta Sociala , in semestrul II al anului 2017 au vizat urmatoarele aspecte:
modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale
asistentului personal;
evaluarea sociala si psihologica atat a asistentului personal cat si a
persoanei cu handicap grav, in vederea angajarii asistentului personal in baza contractului individual de munca,
conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sau pentru
primirea unei indemnizatii lunare.
In urma verificarilor efectuate la domiciliul persoanelor cu
handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. In cursul semestru II au fost controlate la domiciliu un numar
de 15 persoane cu handicap grav, care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal
dar si-au manifestat dorinta ca societatea sa fie mai deschisa la problemele lor, in special privind socializarea,
incadrarea in munca si participarea la activitati sportive, culturale si distractive.
In concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul
Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pacureti, in
speta prin asistentii personali, sunt de buna calitate, sunt monitorizate de membri compartimentului iar prin
actiunea preventiva a acestora s-a evitat aparitia conflictelor si ramanerea in familie a bolnavului.
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