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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Raportului semestrial privind  activitatea asistentilor personali, conform  

Legii 448/2006, pentru semestrul I al anului 2021 

 
    Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a 

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.138 /19.08.2021, în calitatea sa de inițiator, având în 

vedere: 

- Referatul nr. 2760/03.08.2021 privind activitatea desfasurata de asistentii personali in 

semestrul I al anului 2021, intocmit de pesonalul cu atributii de asistenta socialoa din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului si inregistrat sub nr. 137/18.08.2021 în Registrul special  pentru evidența 

actelor emise la proiectele de hotărâri ale C.L.al comunei Fântânele județul Constanța; 

- Prevederile art.40 alin.(2) din L.nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor  

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

- 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; 

- Prevederile art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

- Prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Prevederile art.7 alin.2 din Codul civil , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea 

actelor normative, republicată; 

- Prevederile art. 113, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a Asistentei sociale cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

- Prevederile art.112, alin. (3), lit.a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 

ulterioare; 



- Prevederile art.3, alin. (2), lit.a) din Anexa nr.2 a H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 

structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

PROPUNE 

Art. 1. Aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistentilor personali conform  

Legii 448/2006 pentru semestrul I al anului 2021,conform anexei,ce face parte integranta din prezentul 

proiect de hotărâre. 

  Art.2. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare  

din data de    se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de 

specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie si Comisiei de specialitate 

nr.3: Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială, în vederea examinării, formulării de 

amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, 

respingerea proiectului. 

 

 

                             INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 

           Avizat pentru legalitate: 

                              Secretar general  al comunei 

                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

 

Fântânele 

Nr: 139  

Data: 20.08.2021 
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                 Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 139 /20 . 08.2021 

 

RAPORT 

privind activitatea desfasurata de asistentii personali in semestrul I al anului 2021 

 

               Potrivit art.29 alin(2) din HG nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

handicap, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul primariei prezinta semestrial  consiliului local 

un raport care contine: 

        -dinamica angajarii asistentilor personali 

        -informatii privind 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. 

        -informatii privind numarul de asistenti personali instruiti 

        -numarul de controale efectuate si probleme sesizate. 

           In evidentele Primariei Fantanele  in perioada IANUARIE 2021-IUNIE 2021 au figurat un numar 

de 11  asistenti personali  cu contract individual de munca . Din totalul de 11asistenti personali, 9 au 

fost incadrati  pentru persoane adulte ,iar  2 sunt incadrati pentru  minori  . 

  Situatia  privind numarul asistentilor personali care au in ingrijire minori cu handicap grav si 

persoane majore cu handicap grav cu asistent personal: 

1.Orhei Elena, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal Orhei 

Elisabeta cu certificat nr.8303/24.11.2016 permanent. 



2.Neagoe Veronica, asistent personal pentru persoana cu handicap  grav cu asistent personal 

Ciurea Daniela Maria  cu certificat nr.6399/28.07.2004 permanent . 

3. Zamfiroiu Marin, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal  

Zamfiroiu Alexandru-Catalin cu certificat nr.DCH4250/06.07.2017 permanent. 

4.Aflorei-Dobre Elena-Daniela, asistent personal pentru copilul minor cu handicap grav,Stoica 

Mihail-Emanuel cu certificat nr.D.1207/04.12.2019,valabil pana la data de 18.12.2032. 

5.Vilcu Andreea Victorita, asistent personal pentru copilul minor cu handicap grav cu asistent 

personal Marcovschi Ioana Andreea   cu certificat nr.D1635/13.08.2018  valabil pana la data de 

15.11.2032. 

6.Primaru Ionela-Cosmina, asistent personal pentru persoana  cu  handicap grav permanent,Albu 

Marin, cu certificat de incadrare nr.DCH6449/ 12.12.2019. 

7.Balaci Veronica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal  

permanent ,Balaci Dumitru,cu certificat nr.DCH772/20.02.2020. 

8.Ponov Mihaela-Mioara,asistent personal,pentru persoana cu handicap grav cu asistent 

personal, Sandu Paraschiva cu certificat  nr.DCH1045/20.01.2018. 

9.Cioraia Angela, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal 

permanent  ,Cioraia Elena-Andreea,cu certificat nr.DCH12247/25.09.2018. 

10.Niculaie Ana Maria asistent personal , pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal 

permanent Niculaie Filofteia  cu certificat nr.DCH5052/27.11.2020 

11.Ilina Ioana asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal  Stoica 

Tudora cu certificat  nr.DCH3807/16.09.2020 valabil 12 luni  ( la cererea dansei s-a incetat 

activitatea asistentului personal pe data  19 APRILIE 2021). 

        Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supravegheaza, acorda 

asistenta si ingrijire 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. 

        In conformitate  cu prevederile art.42 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea  

drepturilor persoanelor cu handicap, parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, 

adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, 



pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare care este in cuantum egal cu 

salariul net al  unui asistent social debutant cu studii medii . 

  Incadrarea  asistentului personal se face  in maxim  30 de zile  de la depunerea cererii si a 

documentatiei necesare pentru dosar, si a efectuarii anchetei sociale la domiciliul persoanei asistate. 

   Plata salariilor se face lunar la data  stabilita,neexistand restante de plata. 

  Potrivit art.37 lit.c alin.2 si 3 din Legea 448/2006   pe perioada concediului de odihna 

angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor ,in situatia in care 

angajatorul nu poate asigura un inlocuitor ,persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatie 

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

  Doamna Primaru Ionela Cosmina prin cererea adresata nr.1803/14.05.2021 a optat pentru 

primirea indemnizatiei   pentru perioada  concediului de odihna aferent anului 2020. 

  Doamna Vilcu Andreea Victorita  prin cererea nr.2312/30.06.2021 a optat pentru efectuarea 

concediului de odihna. 

  Conform art.38,lit.a din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea  drepturilor persoanelor 

cu handicap  asistentul personal are  obligatia sa participe o data la 2 ani la instruirea organizata de 

catre angajator. 

  Deasemenea conform proiectului POCU -Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala pentru 

combaterea saraciei si a excluziunii sociale  cod-126924 in colaborare cu Agentia Nationala pentru 

Plati si Inspectie Sociala  , instruirea  asistentilor personali se va face gratuit  in cadrul  acestui proiect . 

     In urma vizitelor la domiciliul persoanelor cu handicap s-a constatat ca asistenti personali isi 

indeplinesc obligatiile contractuale acorda ingrijire si supraveghere persoanelor bolnave,procura 

medicamente prescrise de medicul de familie sau medicul specialist,  asigura igiena corporala, 

prepararea hranei si servirea acestuia, efectuarea cumparaturilor,activitati de menaj, insotirea 

persoanelor  cu handicap in  mijloacele de transport. 

    Deasemena s-a constatat   ca se presteaza si se respecta  activitatile prevazute in planul de 

abilitare-reabilitare pentru copilul cu dizabilitati conform documentelor depuse de catre asistenti 

personali. 



   Asistentii personali din cadrul Primariei Fantanele trateaza cu buna credinta, intelegere si 

respect persoanele pe care le ingrijesc si nu au fost semnalate sesizari in acest sens, ca urmare nu au 

fost inregistrate abateri disciplinare care sa conduca la sanctionarea acestora.  

  In vederea desfasurarii activitatii asistentilor personali in bune conditii, Primaria Comunei 

Fantanele colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Consiliul 

Judetean Constanta, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Comisia pentru Protectia 

Copilului  cu Dizabilitati, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta. 

 

                             INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                      Ion Adrian ROȘU 

           Avizat pentru legalitate: 

                              Secretar general  al comunei 

                          Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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Nr. 138 /19 .08.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului semestrial privind  activitatea 

asistentilor personali, conform  Legii 448/2006, pentru semestrul I al anului 2021 

 

  Domnilor consilieri, am initiat aceasta hotarare avand in vedere prevederile art.40 alin.(2) din 
L.nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 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. 

  In conformitate cu prevederile H.G.nr.268/2007, salariatii  cu atributii de asistenta sociala de la 
nivelul primariei prezinta semestrial un raport care contine: 

-    dinamica angajarii asistentilor personali; 

-  informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 
odihna, in stransa legaturas cu liupsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro,  

-    informatii privind numarul de asistenti personali; 

-    numarul de controale efectuate si problemele sesizate. 

  In termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului  local va fi trimis spre informare 
D.G.A.S.P.C.Constanta impreuna cu hotararea de consiliu. 

Consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege şi pe realităţile 
actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 
           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 
comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 
 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 
Ion Adrian ROȘU 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 



COMUNA  FANTANELE 

PRIMARIA 

Loc. Fantanele, str. Basarabia, nr.85, jud. Constanta, tel/fax 0241 769668 

e-mail: primaria_fantanele@yahoo.com 

_____________________________________________________________ 

Nr. 2760/03.08.2021 

REFERAT 

privind activitatea desfasurata de asistentii personali in semestrul I al anului 2021 

  

          Potrivit art.29,alin(2) din HG nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare  a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul 

primariei prezinta semestrial  consiliului local un raport care contine: 

-dinamica angajarii asistentilor personali. 

-informatii privind 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. 

-informatii privind numarul de asistenti personali instruiti. 

-numarul de controale efectuate si probleme sesizate. 

          Subsemnata Marin Daniela, referent  in cadrul Primariei Fantanele,cu atributii de  

asistenta sociala, urmare a vizitelor la domiciliul  persoanelor angajate  ca asistent personal 

pentru persoanele incadrate cu handicap grav , va rog sa-mi aprobati prezentul referat in care 

propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Fantanele, raportul privind activitatea 

desfasurata  de catre asistenti personali, in semestrul I 2021 , dupa cum urmeaza; 

1.Orhei Elena, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal Orhei 

Elisabeta cu certificat nr.8303/24.11.2016 permanent. 

2.Neagoe Veronica, asistent personal pentru persoana cu handicap  grav cu asistent personal 

Ciurea Daniela Maria  cu certificat nr.6399/28.07.2004 permanent . 

3. Zamfiroiu Marin, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal 

Zamfiroiu Alexandru-Catalin cu certificat nr.DCH4250/06.07.2017 permanent. 

4.Aflorei-Dobre Elena-Daniela, asistent personal pentru copilul minor cu handicap 

grav,Stoica Mihail-Emanuel cu certificat nr.D.1207/04.12.2019,valabil pana la data 

de18.12.2032. 

5.Vilcu Andreea Victorita, asistent personal pentru copilul minor cu handicap grav cu asistent 

personal Marcovschi Ioana Andreea   cu certificat nr.D1635/13.08.2018  valabil pana la data 

de 15.11.2032. 

mailto:primaria_fantanele@yahoo.com


6.Primaru Ionela-Cosmina, asistent personal pentru persoana  cu  handicap grav 

permanent,Albu Marin, cu certificat de incadrare nr.DCH6449/ 12.12.2019 

7.Balaci Veronica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal  

permanent ,Balaci Dumitru,cu certificat nr.DCH772/20.02.2020. 

8.Ponov Mihaela-Mioara,asistent personal,pentru persoana cu handicap grav cu asistent 

personal, Sandu Paraschiva cu certificat  nr.DCH1045/20.01.2018. 

9.Cioraia Angela, asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal 

permanent  ,Cioraia Elena-Andreea,cu certificat nr.DCH12247/25.09.2018. 

10.Niculaie Ana Maria asistent personal , pentru persoana cu handicap grav cu asistent 

personal permanent Niculaie Filofteia  cu certificat nr.DCH5052/27.11.2020 

11.Ilina Ioana asistent personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal  Stoica 

Tudora cu certificat  nr.DCH3807/16.09.2020 valabil 12 luni  ( la cererea dansei s-a incetat 

activitatea asistentului personal pe data  19 APRILIE 2021). 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Marin Daniela 

 

 

 

 

 


