
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016 
 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile temeiurile juridice, respectiv: 
a) art.36 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art.40 alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
c) art. 29, alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

luând act de : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
1361/21.02.2017, 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 1362/21.02.2017, 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local; 

 
 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. – Se aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 
cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Şeful Serviciului administraţie publică locală, domnişoara Denisa DĂNCESCU 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Ioan MANTA    
    
                                             CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 28 februarie 2017 
Nr. 8 
  

 

http://www.primariacornu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                  Anexă  la H.C.L. nr. 8/28.02.2017 
                                       

RAPORT 
privind activitatea desfasurată de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată si completată, compartimentul de 
asistenţă socială 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 putin următoarele: 

• informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali,  
• informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului 

de odihnă, în strânsă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro, 
• informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi, 
• informaţii privind  numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Faţă de prevederile legale mai sus menţionate,  facem cunoscute următoarele: 
Informaţii privind dinamica angajării asistenţilor personali: 

La începutul semestrului II al anului 2017, în cadrul Primăriei comunei Cornu figurează ca angajaţi 
un număr de 16 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 33 indemnizaţii lunare pentru persoane 
cu handicap grav. şase  dintre asistenţii personali au în îngrijire minori  şi restul  adulţi. 

Pe parcursul semestrului II al anului 2016 la Primăria comunei Cornu au intervenit modificări în 
ştatul de funcţii al asistenţilor personali cât şi în numărul indemnizaţiilor lunare pentru persoană cu handicap 
grav astfel: 

-Începând cu 01.07.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav doamnei  
Anghelescu Elena, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Sus,  nr. 133; 

-Începând cu 01.07.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav domnului  
Iordan Mircea, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str.Aleea Uzinei, nr. 942 bis ; 

-Începând cu 01.09.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
doamnei Toader Maria, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Topşeni, nr. 1196, ca urmare a 
decesului acesteia ; 

- Începând cu 01.09.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
domnului Niţă Gheorghe, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Carol I, nr. 602, ca urmare a 
decesului acestuia ; 

-Începând cu 01.09.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav doamnei  
Băzăvan Victoria, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Sus, nr. 20 ; 

- Începând cu 01.09.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
domnului Drăgan Nicolae, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Toamnei, nr. 731 ca urmare a 
decesului acestuia ; 

-Începând cu 01.10.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav doamnei  
Mareţ Stela, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Jos,  nr. 1050; 

-Începând cu 01.10.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav doamnei  Olaru 
Elena, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Sus,  nr. 87; 

-Începând cu data de 01.10.2016 se angajează doamna Tudor Gabi, domiciliată în comuna Cornu, sat 
Cornu de Sus, nr. 308,  în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Botezatu Maria 
domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Sus, str. Gorunului, nr. 69 ; 

-Începând cu 01.10.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav domnului  
Botezatu Constantin, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos,  nr. 118; 

-Începând cu data de 01.10.2016  este angajat domnul  Tache Nicolae, domiciliat în comuna Cornu, 
sat Cornu de Jos, str. Topşeni, nr. 1196, în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Toader 
Liana  Gabriela şi încetează indemnizaţia lunară de handicap acordată acesteia ; 

-Începând cu 01.10.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav domnului  
Oprea Ion, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 595; 

-Începând cu 01.11.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
doamnei Ilie Maria, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Primăverii, nr. 101, ca urmare a 
decesului acesteia ; 



-Începând cu 01.11.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav doamnei  Radu 
Aurica, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Jos,  nr. 22; 

-Începând cu 01.12.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
doamnei Stănescu Maria, domiciliată în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Malul Vadului. 989, ca urmare 
a decesului acesteia ; 

- Începând cu 01.12.2016. încetează indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav acordată 
domnului Voicu Gheorghe, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Toamnei, nr. 730, ca urmare a 
decesului acestuia ; 

-Începând cu 01.12.2016 se acordă indemnizaţia lunară de persoană cu handicap grav domnului  
Petria Ion, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Toamnei, nr. 735B. 
 În semestrul II al anului 2016 salariile asistenţilor personali au însumat 180.167  lei  iar 
indemnizaţiile plătite persoanelor cu handicap grav au însumat 261.617  lei. 

Informaţii cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, în strânsă legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip 
respiro; 

 Conform art. 37, alin. 1, lit.c, alin2, precum şi alin. 3 din Legea 448/2006, republicată asistentul 
personal are dreptul anual la concediul de odihnă iar angajatorul are obligaţia 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 indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau 
găzduirea într-un centru de tip respiro. Pe teritoriul administrativ al comunei Cornu nu există însă un centru 
de tip respiro, astfel Primăria comunei Cornu nu poate asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, făcându-se astfel obligată de a plăti persoanei cu handicap grav o indemnizaţie 
echivalentă cu salariul net al asistentului personal. În semestrul II din 2016 toţi asistenţii personali şi-au 
efectuat concediul de odihnă, acordându-se persoanelor cu handicap indemnizaţia pentru această perioadă. 
Informaţii cu privire la instruirea asistenţilor personali: 

Conform art. 27 din normele metodologice de aplicare  a prevederilor Legii 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap “autorităţile publice au obligaţia să asigure 
gratuit instruirea asistenţilor personali”, tematica fiind stabilită prin Ordinul 319/02.10.2007 privind 
aprobarea tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. Având în vedere acest 
ordin, furnizorii de formare profesională autorizaţi au obligaţia de a respecta tematica în desfăşurarea 
cursurilor de instruire. 
 În semestrul II al anului 2016 asistenţii personali nu au fost instruiţi dar au beneficiat de îndrumare şi 
consiliere din partea secretarului comunei Cornu şi a inspectorului cu atribuţii de asistenţă socială, urmând să 
fie instruiţi şi de un furnizor  de formare profesională autorizat.  
Informaţii referitoare la controalele efectuate asupra activităţii asistentilor personali : 

 Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap 
stipulează că Primăria controlează activităţile desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, 
astfel că în perioada  iulie-decembrie 2016 au fost efectuate un număr de 16 controale. În urma acestor 
controale inspectorul a întocmit  anchete sociale la domiciliu, în care au fost evidenţiate climatul familial, 
reţeaua socială situaţia economică, educaţie, condiţii de locuit, nevoile medicale. 

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii de specialitate la domiciliul persoanelor cu 
handicap grav s-a constatat că asistenţii  personali şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de contractul 
individual de muncă, asigurând servicii de îngrijire  socio-medicală după cum urmează: 
• Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi 
hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, 
• Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei şi livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi 
de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului 
de recuperare elaborate de comisiile de evaluare, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de 
petrecere a timpului liber. 

În  perioada aferentă prezentului raport de activitate, nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale 
asistenţilor personali care să impună luarea unor măsuri de sancţionare disciplinară conform Codului Muncii. 

  
 Intocmit, 

                                                                Şef serviciu Administraţie publică locală, 
              Denisa Dăncescu 

 
                     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL COMUNEI CORNU, 
                                    Ioan MANTA                                                             Daniela IANCU 

 



 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR 

                                                                                         Nr.   1361/21.02.2017 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II al anului 2016 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, există obligaţia ca, 

semestrial, să se întocmească un raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap, aflaţi în plată. 

Raportul aferent semestrului II al anului 2016 a fost elaborat de funcţionarii publici care 

au atribuţii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  şi acesta face obiectulul anexei la proiectul de hotărâre pe care îl supunem 

analizei şi aprobării Consiliului local. 

 

 

    Primarul comunei Cornu, 
 
Cornel Nanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Serviciul administraţie publică locală 
 

                                                                                                                            Nr.  1362/21.02.2017 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate desfaşurat de asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016 

 
 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarele  prevederi legale: 
 art.40 alin (2) din Legea 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, conform căruia: “Serviciul public de asistenţă socială dispune 
efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un 
raport consiliului local. 
 Art. 29 alin(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, modificată si completată stipulează că Serviciul public de asistenţă socială de 
la nivelul Primăriei “prezintă semestrial consiliului local un raport care 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, în strânsa legatură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro, 
-informatii privind numarul de asistenţi personali instruiţi, 
-informaţii privind  numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 
 Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la art.36, alin(6) lit.”a”, stabileşte printre atribuţiile  autoritatilor deliberative 
ale unitatilor administrativ-teritoriale şi  asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a 
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie. 

Concluzii: 
Proiectul de hotărâre iniţiat de de primarul comunei Cornu îndeplineşte cerinţele de legalitate, 

necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat Consiliului Local al comunei Cornu spre aprobare. 
 
 
 

Şef serviciu, 
Denisa DĂNCESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
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