
                 R O M Â N I A 

          JUDEȚUL  PRAHOVA        

  COMUNA TÂRGȘORU VECHI  

            CONSILIUL  LOCAL 

 

                        

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea  Raportului privind activitatea asistenților personali, 

 desfășurată în semestrul II al anului 2019 
              

 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare a d-lui primar al Comunei Târgşoru Vechi, înregistrată cu nr. 

713/16.01.2020; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Asistență Socială, înregistrat cu nr. 

712/16.01.2020 din care rezultă necesitatea aprobării Raportului privind activitatea asistenților 

personali in semestrul II, pentru anul 2019, în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova; 

În baza prevederilor: 

- art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, Legea privind  protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- art. 29 alin. (1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. b) si ale alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

            In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

 

Consiliul local al Comunei Târgşoru Vechi, judeţul Prahova,  adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

            Art.1- Aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul 

II al anului 2019, în comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova. 

 

Art.2-  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenţei se însărcinează Compartimentul 

Asistență  Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Târgşoru Vechi, 

judeţul Prahova. 

 

            Art.3- Cu aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei se însărcinează 

secretarul general al Comunei Târgșoru Vechi. 

 

   

  PRESEDINTE DE SEDINTA,  

Consilier local, 

       VESELIN IORDAN 

 

                                                                                              

CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                      Secretar General, 

                                                                                                     Cristian Daniela 

 

Târgsoru Vechi, 22.01.2020 

Nr. 7 

 



 

ROMÂNIA 

COMUNA TARGSORU VECHI 
Judeţul Prahova, sat Principala, Nr. 200 

Tel: 0244482291, Fax: 0244482555 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI 

DESFASURATA IN SEMESTRUL II AL ANULUI 2019 

 

 

 

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 protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei, trebuie sa comunice semestrial 

Consiliului local un raport care trebuie sa contina date referitoare la activitatea asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:  

1.     Dinamica angajarii asistentilor 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.      Controale efectuate si problemele sesizate. 

Tinand cont de aceste aspecte, la sfarsitul semestrului II al anului 2019, Compartimentul de 

Asistenta Sociala comunica urmatoarele: 

 

1.Dinamica angajarii asistentilor personali: 

Evolutia numarului de asistenti personali si a indemnizatiilor platite persoanelor cu handicap grav 

se prezinta astfel: 

 
NR. 

CRT. 
LUNA NR. CONTRACTE 

ASISTENTI 

PERSONALI 

NR.INDEMNIZATII 
ACORDATE 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP GRAV 

TOTAL  ASISTENTI PERSONALI 
SI INDEMNIZATII ACORDATE 

1 Iulie 2019 53 54 107 

2 August 2019 53 53 106 

3 Septembrie 2019 53 52 105 

4 Octombrie 2019 53 53 106 

5 Noiembrie 2019 53 56 109 

6 Decembrie 2019 53 60 113 

SUME PLATITE / 6 

LUNI 

1028282 402897  

 

La data de 31.12.2019  in evidentele Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei 

Comunei Targsoru Vechi se afla un numar de 53 de persoane cu handicap grav care beneficiaza 

de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca. 

 

 

2. Modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihna. 

In temeiul art.37, alin.2 si 3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „ pe perioada 

concediului de odihna , angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav 

inlocuitor al asistentului personal” iar „in situatia in care angajatorul nu poate asigura un 

inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie 

echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro” 



Referitor la acest aspect precizam ca pe raza  Comunei Targsoru Vechi nu exista unitati de 

asistenta medico-sociala de tip rezidential. 

  Mentionam de asemenea ca, in evidentele institutiei noastre nu sunt inregistrate cereri prin care 

se solicita angajare pe perioada concediilor de odihna a asistentilor personali,iar pe de alta parte, 

persoanele incadrate in grad de handicap nu doresc sa beneficieze de ingrijire din partea altui 

asistent personal. 

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 platit unui numar 

de 54 de asistenti personali concediul de odihna, aferent perioadei contractuale,  (53 de asistenti 

personali in luna noiembrie 2019, in urma cererilor de concediu de odihna, iar celuilalt  asistent 

personal la incetarea contractului de munca),  , iar persoanei cu handicap  i s-a platit indemnizatia 

cuvenita. 

3.Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti. 

Precizam ca 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. 

Primaria comunei Targsoru Vechi a instruit gratuit, asistentii personali, in anul 2018. 

4.Controale efectuate si probleme sesizate. 

Verificarile efectuate in semestrul II al anului 2019 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 urma controalelor efectuate la domiciliul persoanelor incadrate in gradul grav de handicap nu 

au fost constatate probleme deosebite de natura sa impuna incetarea contractului de munca a 

asistentului personal. 

 

INTOCMIT, 

Compartiment Asistenta Sociala 

 


