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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 11/2022   

privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 

angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2021 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de 28 

februarie 2022; 

Având în vedere: 

- Raportul persoanei cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul Primăriei comunei Balșa, nr. 

1806/31.12.2021; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/297/31.12.2021, la proiectul de hotărâre 

nr. 68/31.12.2021, prin care se propune aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2021; 

- Raportul secretarului general al comunei Balșa nr. 2055/298/31.12.2021, Avizul favorabil nr. 

10/21.02.2022 al comisiei nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială și Avizul favorabil nr. 4/21.02.2022 al comisiei nr. 3, pentru:  

activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balșa; 

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

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29, alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației publice de a informa 

și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 

In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1) și ale art. 

196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Aprobă Raportul asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați 

în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2021, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-județul Hunedoara, Primarului comunei 

Balșa, Secretarului general al comunei Balșa, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Hunedoara, se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

            Balșa la,  31 august 2021                                                                                        Balșa la 28 februarie 2022                                                                             Contrasemnează, 

Președinte de ședință                                                                                       Secretar general,                                                                                                                                                           

     Țăndău Cosmin-Nicolae                                          Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

                                  

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară din data de 28 februarie 2022, sistem de vot 

liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și .......voturi ,,împotrivă”. 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2022 

 

 

RAPORT  

asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul  

Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată si completată ulterior, compartimentul de asistență 

socială controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport Consiliului Local.  

Potrivit art. 29, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, modificată și completată ulterior, raportul conține cel puțin următoarele:  

• informații cu privire la dinamica angajării asistenților personali,  

• informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, 

în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro,  

• informații privind numărul de asistenți personali instruiți,  

• informații privind numărul de controale efectuate și problemele sesizate.  

 

Față de prevederile legale mai sus menționate, facem cunoscute următoarele:  

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acorda asistenta si 

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. 

 

Informații privind dinamica angajării asistenților personali:  

 

La începutul semestrului II al anului 2021, în cadrul Primăriei comunei Balșa figurează ca angajați un 

număr de 15 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și 6 indemnizații lunare pentru persoane cu 

handicap grav. Două persoane dintre asistenții personali are în îngrijire câte un minor iar ceilalți asistenți 

personali au în îngrijire adulți.  

Pe parcursul semestrului II al anului 2021 la Primăria comunei Balșa au intervenit modificări în statul 

de funcții al asistenților personali cât și în numărul indemnizațiilor lunare pentru persoană cu handicap grav 

astfel:  

- Începând cu 01 august 2021 încetează contractul individual de muncă al domnului(ei) PAVEL 

CRISTINA-LAVINIA, încadrat în funcția contractuală de execuţie asistent personal, în cadrul Primăriei 

comunei Balşa, ca urmare a demisiei, prin Dispoziția Primarului nr. 58/2021; 

- Începând cu 17 august 2021 încetează contractul individual de muncă al domnului(ei) ȘTEF 

MIRELA-MONICA, încadrat în funcția contractuală de execuţie asistent personal, în cadrul Primăriei comunei 

Balşa, conform certificatului de deces seria D.11, nr. 143942 din data de 17.08.2021, prin Dispoziția 

Primarului nr. 67/2021; 

- Începând cu 15 octombrie 2021 încetează contractul individual de muncă al domnului(ei) MOCAN 

LILIANA-MIRELA, încadrat în funcția contractuală de execuţie asistent personal, în cadrul Primăriei comunei 

Balşa, conform certificatului de deces seria D.11, nr. 143947 din data de 15.10.2021, prin Dispoziția 

Primarului nr. 80/2021; 

- Începând cu 01 noiembrie 2021 a fost angajat, pe perioadă nedeterminată, domnul TRUȚA DOREL-

ROMAN, cu reședința în sat Balșa, nr. 46, comuna Balșa, județul Hunedoara, în cadrul Primăriei comunei 

Balșa, ca asistent personal, gradația 4, pentru domnul TRUȚA ROMAN, care este persoană cu deficiență 

funcțională gravă, conform Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3631/20.10.2021, eliberat de 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara, prin Dispoziția Primarului nr. 90/2021; 

- Începând cu 13 decembrie 2021 încetează contractul individual de muncă al domnului(ei) JELERIU 

IOAN-VALENTIN, încadrat în funcția contractuală de execuţie asistent personal, în cadrul Primăriei comunei 
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Balşa, conform certificatului de deces seria D.11, nr. 852503 din data de 13.12.2021, prin Dispoziția 

Primarului nr. 102/2021. 

 

În semestrul II al anului 2021 cheltuielile cu salariile asistenților personali au însumat 191.475 lei iar cu 

indemnizațiile plătite persoanelor cu handicap grav, cheltuielile s-au ridicat la suma de 57.456. Totalul 

cheltuielilor, pe semestrul II al anului 2021, cu salarii asistenți personali și indemnizații fiind de 248.931 lei. 

În anul 2021 cheltuielile totale cu salariile asistenților personali au însumat 350.246 lei iar cu 

indemnizațiile plătite persoanelor cu handicap grav, cheltuielile s-au ridicat la suma de 165.324. Totalul 

cheltuielilor, pe anul 2021, cu salarii asistenți personali și indemnizații fiind de 515.570 lei. 

  

Informații cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip 

respiro: 

Conform art. 37, alin. (1), lit. c), alin. (2), precum și alin. (3) din Legea 448/2006, republicată, 

modificată și completată ulterior, asistentul personal are dreptul anual la concediul de odihnă iar angajatorul 

are obligația să asigure persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În cazul în care nu se 

poate asigura acest lucru, persoanei cu handicap grav i-se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al 

asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro. Pe teritoriul administrativ al comunei Balșa 

nu există însă un centru de tip respiro, astfel Primăria comunei Balșa nu poate asigura înlocuirea asistentului 

personal pe perioada concediului de odihnă, făcându-se astfel obligată de a plăti persoanei cu handicap grav o 

indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal. În semestrul II din 2021, asistenții personali 

nu și-au efectuat concediul de odihnă, asistenții personali au solicitat efectuarea concediului de odihnă aferent 

anului 2021, angajatorul a acordat indemnizaţia lunară prevăzută care este în cuantum egal cu salariul net al 

asistentului personal gradaţia 0.  

Informații cu privire la instruirea asistenților personali:  

Conform art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

modificată și completată ulterior, ,,autoritățile publice au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților 

personali”, tematica fiind stabilită prin Ordinul 319/02.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Având în vedere acest ordin, furnizorii de formare 

profesională autorizați au obligația de a respecta tematica în desfășurarea cursurilor de instruire.  

În semestrul II al anului 2021 asistenții personali nu au fost instruiți de către un furnizor de servicii 

autorizat, dar au beneficiat de îndrumare și consiliere, în luna decembrie 2021, din partea secretarului general 

al comunei Balșa și a referentului cu atribuții de asistență socială, urmând să fie instruiți și de un furnizor de 

formare profesională autorizat.  

Informații referitoare la controalele efectuate asupra activității asistenților personali : 

Legea 448/2006, republicată, modificată si completată ulterior, privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap stipulează că Primăria controlează activitățile desfășurate de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap, astfel că în perioada iulie-august au fost efectuate un număr de 15 vizite 

la domiciliul persoanelor cu handicap grav, de către personalul cu atribuții din cadrul Primăriei comunei Balșa, 

constatându-se climatul familial, rețeaua socială, situația economică, educație, condiții de locuit, nevoile 

medicale.  

În urma verificărilor efectuate de către reprezentanții Primăriei comunei Balșa, la domiciliul 

persoanelor cu handicap grav s-a constatat că asistenții personali și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de 

contractul individual de muncă, asigurând servicii de îngrijire socio-medicală după cum urmează:  

• Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și 

hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

• Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități 

de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului 

de recuperare elaborate de comisiile de evaluare, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere 

a timpului liber. 

 Angajații din cadrul Primăriei comunei Balșa au acordat informare si consiliere persoanelor cu 

handicap si a asistenților personali, fie la momentul prezentării acestora la sediul instituției, fie cu ocazia 
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deplasărilor în teren, la domiciliul acestora, astfel încât să cunoască atât obligațiile ce le revin cât și drepturile 

de care pot beneficia, conform legii aplicabile în domeniu. 

În perioada aferentă prezentului raport de activitate, nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților 

personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară conform Legi nr. 53/2003-Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Întocmit, 

Referent, Căvăcian Liliana 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează,                                                                                                                                              

   Președinte de ședință                                                                                      Secretar general,                                                                                                                                                                            

Țăndău Cosmin-Nicolae                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 


