
   H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea  raportului semestrial al compartimentului de asistenţă socială 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
 

          Consiliul  Local  al comunei Româneşti  , judeţul  Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară în data 
de   30.07.2021 ; 
          văzând referatul de aprobare   al  primarului comunei Româneşti  nr. 3921/23.07.2021   privind 

aprobarea raportului semestrial  ( I/ 2021 ) al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

           având în vedere referatul compartimentului de specialitate, asistență socială  nr. 3922  

/23.07.2021;             

           având în vedere  raportul favorabil al Comisiei pe probleme de  învățământ , sănătate ,  cultură, 

protecție socială,activitate sportivă si de agrement  a Consiliului Local Româneşti ; 

           văzând prevederile art. 127 alin.(7)  lit. b)   din O.U.G.  nr.57/2019  privind Codul 

Administrativ;  ale  Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările şi completările ulterioare , prevederile  art. 29 ,  din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 448/2006 adoptate prin H.G. nr. 268/2007 ; 

           în  temeiul  art. 196 alin.(1) lit,,a ,,  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ al României ;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art. unic . Se  aprobă  raportul cu privire la  aplicarea   Legii  nr.448/2006 privind protecția  și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru semestruil I/2021 al compartimentului de 

asistenţă și protecţia socială conform   anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 
 Consilier ,                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
       Bîrsan Lică                                                                                                           Secretar general, 
                                                                                                                                      Magdalina Rusu 
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Anexa nr.1  la HCL nr.37  /2021    

                                                                                

RAPORT 

Cu privire la aplicarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap,  pentru  semestrul  l/ 2021 

 

La data de 30.06.2021  la  Primăria comunei  Românești  aveam un număr 

de 22 asistenți personali pentru persoane cu handicap  încadrați  cu contract de 

muncă pe durată nedeterminată și 8 persoane indemnizabile, care prezintă 

certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia  de expertiză 

medicală Botoșani.  

           În bugetul local au fost prinse sumele  necesare pentru plata  asistenților 

personali dar și  indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Astfel până la 30 

iunie 2021 au fost achitate toate drepturile persoanelor cu handicap, neexistând 

restanțe,  suma totală fiind de  477937  lei. 

          Cei 22 asistenți personali  au fost instruiți  în  cursul  lunii  octombrie  2020 

de  către  angajator, tema acțiunii   reprezentând  obligațiile  ce  le revin acestora 

față de persoana  bolnavă, așa  cum sunt prevăzute în fișa postului, contractul de 

muncă,  planul de servicii și alte  documente  eliberate  de  comisiile de 

specialitate,  pentru persoanele  cu handicap  Botoșani. Lunar aceștia prezintă  

compartimentului de  asistență  socială din cadrul Primăriei  o informare cu privire 

la activitatea   desfășurată.  

           La persoanele cu indemnizație în  semestrul I/2021 situația este 

următoarea: 

–Avem în evidență un număr de    6  persoane,   după  cum urmează: 

 



      

   Aduți:     1.Calancea D.Ioan 

                   2. Grumeza  Costel 

         3. Cotloana  Ghiorghi 

Copii:         4.Tudora  David 

         5.Dranga  Rares  Sebi 

         6.Dranga Yanis - Stefan 

             S-au efectuat  vizite  lunare la domiciliul persoanelor asistate, de către 

asistentul social  din cadrul primăriei  și cărora li s-au acordat  drepturile cuvenite. 

Cu  ocazia  acestor  vizite  nu s-au constatat deficiențe majore iar problemele 

constatate s-au remediat operativ. 

S-au  făcut deplasări  la domiciliul persoanelor  adulte  sau copii cu 

probleme  deosebite,  cărora li s-au întocmit  anchete  sociale  și  au  fost 

îndrumați  să   se prezinte  la  Comisia  județeană  pentru  persoanele  cu 

handicap. 

S-a  propus  menținerea măsurii  de  protecție  specială  pentru un număr 

de  10 copii si tineri instituționalizați  la  această  dată   la  Complexul de case de 

tip  familial ,,Sf.Mina,,   Botoșani  si   Centrul  de  Integrare  si  Terapie 

ocupationala  Ionaseni. 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETAR  GENERAL, 

   Consilier,  Bîrsan Lică                                            Rusu   Magdalina 

     

 


