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PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 3 din 21.01.2021 
 
 

  
privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  semestrul II al 

anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni“, judeţul Buzău 

Primarul comunei Racoviteni, judetul Buzau  
            Avand in vedere: 
 
            - iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 
inregistrat la nr. 117/ 21.01.2021   in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) 
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      -  raportul de specialitate al Compartimentului economic din cadrul primariei 
Racoviteni inregistrat la nr. 118/ 21.01.2021  , in conformitate cu prevederile 
art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 
      - avizul favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului local in sedinta pe 
domenii de activitate – reunite inregistrat la nr.119 /21.01.2021; 
  

• In temeiul prevederilor art.40alin.(2)din Legea nr.448/2006 privind 
protectia,promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare,coroborata  cu prevederile 
art.29alin.(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,republicata cu modificarile ,completarile 
ulterioare;  

• prevederile H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  

         În temeiul art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a, art. 139, alin. (3), lit. a)   şi art. 

155, alin. (4), lit. b) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, 

, 
PROPUNE: 

 
Art. 1  Se aprobă “Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav  pe semestrul II al anului 2020, 
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angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni, judeţul Buzău” prezentat în anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .   

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Compartimentul de 
Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Racoviteni,judetul Buzau;  
          Art. 3   Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea 
in monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        INITIATOR 
         PRIMAR, 

MANU VERGILIUS – LUIS 
 

                                                    Avizat pentru legalitate 
                                             Secretar general 

                                                      GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 
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H O T Ă R Â R EA  nr. 3 
din 28.01.2021 

 
privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  semestrul II al 

anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni“, judeţul Buzău 

Consiliul Local al  comunei Racoviteni, judetul Buzau  
Avand in vedere: 
 - iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 
inregistrat la nr. 117/ 21.01.2021   in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) 
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      -  raportul de specialitate al Compartimentului economic din cadrul primariei 
Racoviteni inregistrat la nr. 118/ 21.01.2021  , in conformitate cu prevederile 
art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 
      - avizul favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului local in sedinta pe 
domenii de activitate – reunite inregistrat la nr.119 /21.01.2021;  

• In temeiul prevederilor art.40alin.(2)din Legea nr.448/2006 privind 
protectia,promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare,coroborata  cu prevederile 
art.29alin.(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,republicata cu modificarile ,completarile 
ulterioare;  

• prevederile H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  

         În temeiul art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. a, art. 139, alin. (3), lit. a)   şi art. 

155, alin. (4), lit. b) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, 

, 
HOTĂRASTE: 

 
Art. 1  Se aprobă “Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav  pe semestrul II al anului 2020,  
angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni, judeţul Buzău” prezentat în anexa 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .   
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Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Compartimentul de 
Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Racoviteni,judetul Buzau; 

 
  

Art. 3      Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor 
si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in monitorul 
oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro. 

 
 

  
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 28.01.2021 , cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  

9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri 

prezenți la ședință. 
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                                                                                                        Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 3 din 28.01.2021 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL RACOVITENI 
 

 
 

Raport privind activitatea desfasurata de asistentii  personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestrul II 2020 

 
    In conformitate cu prevederile art.40 alin (2) din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata, Compartimentul de asistenta sociala controleaza periodic 
activitatea asistentilor personali si prezinta semestrial un raport Consiliului Local. 

  Potrivit art.29 alin (1) din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata, modificata si 
completata, raportul contine cel putin urmatoarele: informatii cu privire la dinamica angajarii asistentilor personali, 
informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal in perioada concediului de odihna, informatii 
privind numarul de asistenti personali instruiti, numarul de controale efectuate si probleme sesizate. 
     Fata de prevederile legale mai sus mentionate, va facem cunoscute urmatoarele : 
 

Dinamica angajarii asistentilor personali: 
 

 Situatia privind numarul asistentilor personali  in perioada iulie-decembrie 2020. 
In aceasta perioada figureaza ca angajati un numar de 8 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav , 2 asistenti 
personali care au in ingrijire minori cu handicap grav . 
    

 
Situatia  privind numarul  persoanelor care au primit indemnizatie in perioada 01.07.2020 – 31.12.2020 ; 

 
1.Codreanu Aurica primeste indemnizatie -  (certificat de handicap nr. 2684/19.06.2014 eliberat de catre COMISIA DE 
EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BUZAU. Valabilitate certificat : permanent;) 
2. Damian Maria primeşte indemnizatie (certificat de handicap nr. 1814/02.04.2019 eliberat de catre COMISIA DE 
EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BUZAU ;Valabilitate certificat : 30.04.2020) 
3. Dumitrache Iordache primeste indemnizatie prin reprezentant legal Dumitrache Irina (certificat de handicap nr. 
8892/9.03.2017 eliberat de catre COMISIA DE EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BUZAU ;Valabilitate 
certificat : permanent) 
 4. Moraru Dorica primeste indemnizatie (certificat de handicap nr. 1715/14.04.2015 eliberat de catre COMISIA DE 
EVALUAREA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BUZAU   ;Valabilitate certificat : permanent) 
5. Robe Grigore primeste indemnizatie (certificat de handicap nr. 4583/28.08.2019 eliberat de catre COMISIA DE EVALUAREA 
A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BUZAU   ;Valabilitate certificat : 31.08.2021) 
6. Jurubita Aurel primeste indemnizatie(certificat handicap nr.2228/21.04.2020,eliberat de catre Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, valabilitate certificat :30.04.2021) 
7. Teslea Ionut Laurentiu primeste indemnizatie prin reprezentant legal Teslea Lenuta (certificat de handicap nr. 
499/24.04.2018 eliberat de catre COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI  BUZAU ;Valabilitate certificat : 24 luni) 
8. Vasile Cristinel primeste indemnizatie prin reprezentant legal Vasile Mariana  (certificat de handicap nr. 260/26.03.2019 
eliberat de catre COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI  BUZAU ;Valabilitate certificat : pana la implinirea varstei de 18 
ani) 
9. Garoafa Marinela-Gabriela primeste indemnizatie prin reprezentant legal Hotescu Maria(certificat de handicap nr. 
6038/14.07.2004,valabilitate :permanent) 
10.Mihai Marian-Petru primeste indemnizatie prin reprezentant legal Cazan Denisa (certificat de handicap nr. 
1246/17.11.2020,valabilitate :17.11.2022) 
11.Mitrea Ion primeste indemnizatie prin reprezentant legal Mitrea Victoria (certificat de handicap nr.6079/23.11.2020, 
valabilitate :permanent) 
   Modificari privind acordarea/incetarea indemnizatiei lunare pentru persoane cu handicap :  
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In aceasta perioada avem 1 incetare privind acordarea indemnizatiei lunare in urma decesului persoanei cu handicap si  4 
acordari privind indemnizatia. 
           Informatii  privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna  

 
        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 aceluiasi 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. 

Aliniatul (3) al art.37 dă posibilitatea in cazul  in care angajatorul nu poate 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 Racoviteni nu 
poate asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, facandu-se obligata de a plati  persoanei cu 
handicap grav o indemnizatie echivalenta cu salariu net al asistentului personal. 

Mentionam ca toti asistentii personali au beneficiat de concediu de odihna asigurandu-se indemnizatiile aferente 
persoanelor cu handicap  

 
Referitor la activitatea  asistentilor personali si probleme sesizate. 

         În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 republicata, autoritatea locala are obligatia de a afectua vizite periodice 
de monitorizare a activitatii asistentilor personali care au ca scop asigurarea respectarii drepturilor si interesului superior al 
persoanei cu dizabilitati pe care asistentul personal o are in ingrijire. 
     Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale asistentului 
personal, evaluarea sociala atat a asistentului personal cat si a persoanei cu handicap grav sau pentru primirea unei 
indemnizatii lunare. 

In urma verificarilor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu s-au semnalat probleme privind activitatea 
desfasurata de catre asistentii personali. 

 
 
 

Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 

                               
 

                                                                                    
Intocmit, 

                                      Inspector, 
 Fasie Iuliana 
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         Comuna  Racovițeni  

PRIMAR________________________________________________ 

Nr.   117  /21.01.2021 

 

Referat de aprobare 

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de 

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  semestrul II al 

anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni“, judeţul Buzău 

 

Promovarea egalitatii de sanse pentru persoanele cu handicap,copii sau 

adulti,trebuie considerate ca un proces continuu,care trebuie sa figureze printre obiectivele 

importante ale strategiei fiecarui stat membru UE.Drept urmare,la nivelul comunei 

Racoviteni s-au avut permanent in vedere respectarea si promovarea legislatiei care 

reglementeaza dreptul lor la autonomie,integrare sociala si participare in viata comunitatii. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare,rolul Compartimentului de asistenta sociala este de a monitoriza  in conditii 

optime atributiile si obligatiile ce revin asistentilor personali ai persoanelor cu 

dizabilitati,astfel incat persoanele asistate sa beneicieze de o ingrijire speciala la nivelul pe 

care starea de sanatate o impune. 

Potrivit art.29 din HG NR.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,Compartimentul de 

asistenta sociala  are obligatia de a prezenta semestrial Consiliului Local,un raport privind 

activitatea asitentilor personali ai persoanelor cu dizabilitati care sa contina in mod 

obligatoriu date referitoare la:dinamica angajarii asitentilor personali ,modalitatea de 

inlocuire a acestuia pe perioada acestuia concediului de odihna;numarul asistentilor 

personali instruiti,precum si numarul de controale effectuate si problemele sesizate. 

In concluzie,apreciem ca, in primul semestru,al anului 2020,serviciile sociale 

asigurate persoanelor cu handicap grav din comuna au corespuns standardelor de calitate 

din domeniu,nefiind inregistrate cazuri de neglijare/abuz a pesoanelor cu dizabilitati 

asistate,sau de incalcare a drepturilor acestora si este necesara adoptarea unei hotarari cu 

privire la aprobarea raportului semestrial prezentat in anexa. 

Precizez faptul ca in situatia acestui proiect de hotarare sunt incidente urmatoarele 

prevederi legale, in a caror implementare si aplicare a fost eleborat acest proiect, dupa 

cum urmeaza: 

-art.136 alin.1,alin.8 lit.2 OUG 57/2019 privind Codul Adminstrativ; 
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-art.129 alin.1 lit.d coroborat cu alin.7 lit.b din OUG 57/2019 privind Codul 

Adminstrativ; 

-art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006priivind protectia si promovarea drepturilor 

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

-art.29 alin.1 din H.G NR. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

      Avand in vedere cele prezentate mai sus, consider necesar si oportun proiectul 

de hotarare privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată 

de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  semestrul II  al 

anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni“, judeţul Buzău 

Pentru aceste considerente,propun analizarea 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMAR,  

 

MANU  VERGILIUS - LUIS 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 9 of 9 
 

 

ROMĂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  RACOVIȚENI 

CONSILIUL  LOCAL 
Nr.   119/21.01.2021 

 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea „Raportului privind activitatea 

desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe  

semestrul II al anului 2020, angajaţi ai Primariei  comunei Racovițeni“, 

judeţul Buzău 

Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite 

în ședință , au analizat proiectul de hotărâre  privind aprobarea „Raportului 

privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav pe  semestrul II al anului 2020, angajaţi ai Primariei  

comunei Racovițeni“, judeţul Buzău , cu unanimitate de voturi au emis””AVIZ 

FAVORABIL””. 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 

TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 

 

        Președinte,               Secretar,   

 

ZAMFIRESCU  DOREL                     DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 

 

 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE ȘI 

CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 

 

      Președinte,                            Secretar,   

 

   CHELU CAMELIA             SAMOILĂ DORIN 

 

 

 

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

    Președinte,                                 Secretar,   

 

STROE NICOLETA                               IGNAT DUMITRU 

 

 

 

 

 


