ROMÂNIA

personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestru I al anului 2022
28.01.2022;
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 128/15.07.2022 al prim
Raportul de specialitate nr. 129/15.07.2022
Avizele
nr.130/15.
07.2022;
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. handicap grav pe semestrul I al anului 2022
Art. 2.
cadrul Aparatulu
Art.3. -

de

comunei

Nr. 39 /28.07.2022
,
CONSILIER,

SECRETAR DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

din data de 28.07.2022 , cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
______ voturi pentru , _______ ,
si ________ voturi
împotriva
5
________
ROMÂNIA

ANEXA la
HCL NR. 39 /28.07.2022

JUDETUL BUZAU

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR
2
În conformitate cu prevederile art. 29 alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006ilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, precum:
ilor personali;
- informa
i personali instrui i;
Conform prevederilor legale în vigoare, în spe

ile de a
protec

incluziunii sociale.
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul asistentului social, este de a monitoriza în condi ii optime
atribu
iile ce le revin asisten
situa iei acestora, astfel încât ace
pe care situa ia lor o cere, pentru
satisfacerea întregului lan
fundamental la autodeterminare

irea condi
i valorifice poten ialul fizic, intelectual,

spiritual, emo
21/2022
sub
6
handicap grav .
inând cont de aceste aspecte, pe semestrul I al anului
:
ilor personali:

2022

îngrijire 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;
a)
ii sau reprezentan ii legali ai copilului cu handicap grav, adul ii cu handicap grav ori reprezentan ii
legali ai acestora, cu excep
indemniza ii lunare.
Pentru semestrul I al anului 2022
Cu privire la evolu
isten
salariile acestora, situa
Nr.crt
Luna
Cost/luna RON
1
Ianuarie
22
67829
2
Februarie
22
67909
3
Martie
22
67909
4
Aprilie
21
64558
5
Mai
21
64558
6
Iunie
21
64558
Pe parcursul semestrului I al anului 2022 statul de func
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
erioada s-a
la termenul legal.
Incepând cu luna aprilie 2022
1 prin plecarea doamnei Cercel
Liliana la cerere întrucât si.
Din totalul de 21 persoane cu handicap care au angaja i asisten i personali, 12 sunt minori si 9
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 încadrat 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 al-IV-lea inclusiv, al acestuia.
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
odihna, facandu-se obligata de a plati persoanei cu handicap grav o indemnizatie echivalenta cu salariu net al
asistentului personal.
Men
I al anului 2022, asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav nu au solicitat
D
în baza art.36, alin.l din OUG nr
în perioada 2019-cadru
-a
aprobat acordarea acestei indemnizatii în sumä de 347
ati cu contract
130/2022 prin intermediul acesteia s-a decis
ca
pentru bugeta
lunii decembrie 2021, mai exact 347 de lei ,
.
I al anului 2022
re sunt
îndeplinite obliga
In urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme
deosebite. Astfel, nu s-au
înregistrat reclama
ii personali.
Asisten ii personali ai persoanelor cu handicap, a
i, pentru care au fost
angaja i, o serie de obliga
t ca act adi
de servicii pentru adultul cu handicap grav;
individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
psihic sau moral, de starea acesteia ;
Pentru orice situa
efec
acestuia, func ie de cele constatate.

i, vom proceda la
ii
iile ce decurg în
i personali,

Srav, 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,
data la 2 ani la cursuri de instruire organizate de angajator.
Pentru anul 2022 nu
persoanelor cu handicap grav, intrucât în cursul lunii
cei 21 de
participat la cursul
conform Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelo

rav organizat
de Expert Diplomatic.
În semestru I al anului 2022, 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
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ii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis
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Din totalul de 54
38 adulti .

54
53
53
55
56
54

Cost/luna RON
82296
80772
80772
83820
85344
82296
6 persoane

7 beneficiari urmare a decesului, au
2 dosare indemnizatii fixe dintre care un numar de 7 dosare nou intrate în
5 dosare urmare a reeval
reprezentant
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