ROMÂNIA

handicap grav pe semestru II al anului 2021
28.01.2022;
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 5/18 .01.2022
Raportul de specialitate nr. 6/18.01.2022
Avizele
nr.7/18.
01.2022;
In temeiul prevederilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia promovarea
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 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit. b, art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (l) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

Art. 1. cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021
Art. 2.
Art.3. -

comunei

Nr. 2 /28.01.2022
,
CONSILIER,
TOMA MIHAELA
SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

împotriva

28.01.2022 , cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
______ voturi pentru , _______ ,
si ________ voturi
4
________
ROMÂNIA

CON
JUDETUL BUZAU

ANEXA

HCL NR. 2

/28.01.2022

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR
I AL ANULUI 2021
În conformitate cu prevederile art. 29 alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006vitatea asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
precum:
-

ilor personali;
ibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
i personali instrui i;

- informa
Conform prevederilor legale în vigoare, în spe

2006iuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
ie, în sprijinul
-

protec
monitoriza în condi ii optime atribu

iile ce le revin asisten ilor personali ai persoanelor cu

ia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lan de nevoi fizice,

poten ialul fizic, intelectual, spiritual, emo
6/25.06.2021

privind aprobarea
6 de posturi

inând cont de aceste aspecte, pe semestrul II al anului
:
ilor personali:

2021, secretarul comunei

ecuperare pentru
copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
a)
ii sau reprezentan ii legali ai copilului cu handicap grav, adul ii cu handicap grav ori
reprezentan ii legali ai acestora, cu excep ia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent
ii lunare.
Pentru semestrul II al anului 2021
Cu privire la evolu
asisten
reprezentând salariile acestora, situa
Nr.crt
Luna
Nr. asiste i personali
Cost/luna RON
1
Iulie
23
66999
2
August
23
66999
3
Septembrie
23
66999
4
Octombrie
23
66999
5
Noiembrie
22
63938
6
Decembrie
22
63938

Pe parcursul semestrului II al anului 2021 statul de functii al asistentilor personali
astfel:
Conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
art.37, alin (1), lit.c), asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna potrivit dispozitiilor.
apte
sl legal.
Incepând cu luna noiembrie 2021 nu
.
Din totalul de 22 persoane cu handicap care au angajati asistenti personali, 13 sunt minori si 9
adul i. Persoanele cu handicap grav au primit acordul de la DGASPC Buzau, pentru angajare asistent
personal .
Conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
art.37, alin (1),lit.c), asistentul personal are dreptul la concediu anual de odihna potrivit dispozitiilor
legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice. Conform alin.(2) al aceluia i articol pentru
perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei
cu handicap grav un inlocuitor, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul alIVte
asigura un inlocuitor al asistentului personal, ca persoanei cu hadicap grav sa i se acorde o indemnizatie
echivalenta cu salariul net al asistentului personal. Alternativa acordarii acestei indemnizatii este
gazduirea intr-un centru de tip respiro a persoanei cu handicap grav. Aceasta modalitate de asistare
conform principiilor asistentei sociale este ultima la care se poate recurge, interesul superior al oricarei
persoane este de a fi pastrat in mediul familial si in ambientul social din care face parte, iar Primaria
facandu-se obligata de a plati persoanei cu handicap grav o indemnizatie echivalenta cu salariu net al
asistentului personal.
Men
semestru II al anului 2021, asistenti personali au primit drepturile banesti
21
septembrie 2021
0.2021.

D

începând cu ianuarie 2019, sumele alocate pentru achitarea drepturilor
ilor locale, in totalitate. De la aceea
, în baza
art.36, alin.l din OUG nr 114/ 2018, care stipuleazä c în perioada 2019-2020, personalul din cadrul
institutiilor si au
lor publice, astfel cum sunt definite prin lege, beneficiaz
la art. 18 din Legea-cadru 153/2017 priv
tit din fonduri
publice, cu modifi
rile ulterioare s-a aprobat acordarea acestei indemnizatii în sumä de
347
pentru toti asistentii personali angajati
.
-a
decis ca
7 de
lei.
II al anului 2021
care sunt îndeplinite obliga
In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate
probleme deosebite. Astfel, nu sasisten
ale acestora. De asemeni, nu s-au înregistrat reclama ii din partea bolnavilor, cu referire la modul de
ii personali.
Asisten ii personali ai persoanelor cu handicap, au fa
i, pentru care au
fost angaja i, o serie de obliga
ional
planul individual de servicii pentru adultul cu handicap grav;
respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

fizic, psihic sau moral, de starea acesteia ;
soci
de lege .
Pentru orice situa
proceda la efectuarea anchetei soc
ii acestuia, func ie de cele constatate.

i, vom
ii asistentului personal, sau
iile ce

decurg în ur

Srsoanelor cu handicap grav, în cazurile în care le sunt prescrise
programe speciale de reabilitare.
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 obliga ia de a
participa o data la 2 ani la cursuri de instruire organizate de angajator.
Pentru anul 2021
ai persoanelor cu handicap grav,
cei 23 de
personali au participat la cursul
conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
persoanei cu handicap geav organizat de Expert Diplomatic .
În semestru II al anului 2021, nu sINDEMNIZATIILE LUNARE:
ii sau reprezentan ii legali ai copilului cu handicap grav, adul ii cu handicap grav ori
reprezentan ii legali ai acestora, cu excep ia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent
ii lunare.
Indemniza
stentului social debutant cu studii
Plata indemniza
sau re edin a persoan
ii certificatului de încadrare în
grad de handicap, emis de comisiile de protec ie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor
Pentru semestrul II al anului 2021
Cu privire la evolu
Nr.crt
Luna
1
IULIE
2
AUGUST
3
SEPTEMBRIE
4
OCTOMBRIE
5
NOIEMBRIE
6
DECEMBRIE
Din totalul de 53
2 adulti .

Nr. Indemniza ii
45
47
70
52
51
53

Cost/luna RON
62370
65142
97020
72072
70686
73686
1
3 beneficiari urmare a

3 persoana urmare a
grav în gradul accentuat. De
dintre care un numar de 11

4 dosare indemnizatii fixe
3 dosare urmare a reeval
Persoanele cu handicap grav au primit
u handicap . Pentru minor

interdictie judecatorea

Plata salariilor asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap s-

anume
-

indemniza iile
-

ie de

100%.
In concluzie, apreciem ca serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul
monitorizate iar prin ac
bolnavului.

CONSILIER LOCAL
TOMA MIHAELA

-a evitat apari

ENACHE ANA

