
 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R . 51 

pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai  

persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I, anul 2022 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de 

29.07.2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nei primar Popa-Roșu Rodica, nr.  4885 din 30.06.2022 şi 

Proiectul de hotărâre nr. 48 din 30.06.2022, pentru aprobarea Raportului prvind activitatea  

desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I, anul 2022; 

 - Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Mogoşeşti, nr. 4887 din  30.06.2022; 

 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr.2, înregistrat la nr. 19 din 28.07.2022; 

 - prevederile art.40 alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.29 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129, alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările uletrioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1. Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul I, anul 2022, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, și pe 

site-ul www.mogosesti-primaria.ro, va fi comunicată Primarului comunei, persoanelor interesate şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi pentru control şi legalitate. 

 

 Dată astăzi, 29.07.2022 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

       Secretar general, 

         Mariana Anton 
 
Adoptată în ședința publică ordinară din data de 29.07.2022, cu un număr de ...14......voturi „pentru”, …..1.. „abțineri” și ....0….. voturi „împotrivă”, 

exprimate de un număr de …15…… consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  consilieri în funcție. 

 
 

ROMÂNIA                                                                    

JUDEŢUL IAŞI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL                                              

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 51/29.07.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

29.07.2022   

2  Comunicarea către primar 10.08.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 10.08.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 10.08.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

10.08.2022   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


Anexa nr.1 la HCl nr.51 din 29.07.2022 

UAT MOGOSESTI 
COMUNA MOGOSESTI  
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 
 

R A P O R T 
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru  

semestrul I anul 2022 
 

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 
Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Mogosesti,judetul Iasi, controlează periodic 
activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele: 
informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali, informaţii privind modul în care 
se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, informaţii privind 
numărul de asistenţi personali instruiţi, numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 
 

 Cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali: 
 

La sfârşitul anului 2021, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a comunei 
Mogosesti,judetul Iasi, figurau  ca angajaţi un număr de 41 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi 35  indemnizaţii lunare pentru persoana cu handicap grav. La finalul 
semestrului I sunt 37 asistenți personali umăr de 43  indemnizatii. 
              

       Persoanele cu handicap mai beneficiaza si de gratuitatea transportul interurban, la 
alegere, cu orice tip de mijloc de transport, în limita costului unui bilet la tren interregio (IR) cu 
regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele, pentru 12 călătorii dus-întors pe 1 an 
calendaristic. Beneficiază de prevederile amintite următoarele persoane: însoţitorii persoanelor 
cu handicap grav, numai în prezenţa persoanelor cu handicap grav.  
           Biletele pentru persoanele cu handicap grav sunt ridicate de la Direcţia Generală De 
Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Iasi , de către   asistenţii personali şi persoanelor 
încadrate în gradul de handicap grav si accentuat. 
          Pe ruta Iași- Mogoșești , asitenții personali nu beneficiayă de gratuitate. 
          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: 
  Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în 
care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în 
situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se 



acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un 
centru de tip respiro. 

Pe teritoriul comunei Mogosesti-Iasi nu există însă un centru de tip respiro, astfel 
angajatorul, este obligat sa achite persoanei cu handicap grav o indemnizaţie echivalentă cu 
salariul net al asistentului personal.  

Pentru anul 2022 asistenții personali au primit carduri de vacanță. 
 
Referitor la instruirea asistenţilor personali vă comunicăm următoarele : 
 

Conform dispoziţiilor art.38, lit,,a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi  
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum 
şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 Primaria Mogosesti in semestrul I anul 2022 nu  a efectuat 
instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din lipsă de fonduri, preconizăm 
ca instruirea să aibă loc în semestrul II. 
   

Referitor la controalele efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi 
problemele sesizate: 
 Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le 
revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei 
acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, 
pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. 
Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul 
fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a 
reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă, permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice 
potenţialul  fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 
 În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 
Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de verificari periodice asupra activităţii 
asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

Persoana desemnata cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Mogosesti 
tine permanent legatura cu asistentii personali, si a efectuat vizite periodice  la domiciliul 
persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul personal îşi îndeplineşte obligaţiile. 
În urma acestor vizite au fost urmarite: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu 
comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, igiena,alimentative, nevoile 
medicale. Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere: 

- că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în 

contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul 

cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu 

handicap grav; 

- că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 

abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 



- că vor comunica  Compartimentului de Asistenta Sociala, în termen de 48 de ore de la 

luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a 

persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor 

prevăzute de lege. 

 
Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic şi 
eficient de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al 
persoanelor cu dizabilităţi, respectiv al serviciilor care pot fi accesate pe plan local. 

           Serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul Comparimentului de 
asistenţă socială , din aparatul de specialitate al primarului comunei, în speţă angajarea 
asistentului personal, sunt monitorizate de salariații compartimentului de specialitate, iar prin 
acţiunea preventivă a acestora, s-a evitat apariţia conflictelor şi, foarte important, rămânerea în 
familie a persoanelor cu handicap.  

În semestrul I 2022 nu am întâmpinat probleme grave în ceea ce privește activitatea 
asistenților personali, care să pună în pericol sănătatea și integritatea corporală a persoanelor 
cu dizabilități. 

Au fost identificati doi asistenți personali care nu mai domiciliau împreună cu bolnavul, 
acești fiind notificati să se prezinte la primăria Mogoșești, compartiment resurse umane în 
vederea clarificării situației. Într-unul din cazuri a fost începută procedura de schimbare a 
asistentul personal, în persoana fiicei persoanei cu dizabilități, Păuleț Maria. D-l Carolea Neculai 
nu locuiește împreună cu persoana pe care are obligația să o îngrijească,( soacra acestuia ) 
însă se ocupă de tot ceea ce ține de aprovizionare, acesta desemnând o vecină care o 
supraveghează permanent și o sprijină în activitățile zilnice. 
            În concluzie,pe parcursul anului 2022 apreciem ca activitatea asistentilor personali 
angajati ai Primariei Mogosesti-Iasi,judetul Iasi, s-a desfăsurat în conditiile si cu respectarea 
drepturilor si obligatiilor asistentului personal  și a drepturilor persoanelor cu handicap,prevăzute 
de legislatia in vigoare.  

 
 
 

INTOCMIT 
           Inspector, 

          Lenuta Baraboi 
 

 

 

 

 


