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RAPORT
privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav
Autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia masuri specifice
pentru promovarea si respectarea drepturilor pe.rsoanelor cu handicap , in
conditiile legii nr. 448/2006 ( r1) privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare , precum
si in conditiile HG nr.463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice
privind conditiile de incadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal
al persoanei cu handicap , aprobate prin HG nr. 427/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare .
Persoana cu handicap grav are dreptul , in baza evaluarii
sociopsihomedicale , la un asistent personal . Poate fi incadrata cu contract
individual de munca in functia de asistent personal , persoana care
indeplineste urmatoarele conditii : are varsta minim de 18 ani impliniti ; nu a
fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o
incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal ; are capacitate
deplina de exercitiu ; are o stare de sanatate corespunzatoare atestata de
medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate ; a
absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu , cu exceptia
rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv , ale persoanei cu
handicap grav , precum si cu exceptia sotului sau sotiei . In situatii
exceptionale , la propunerea inspectorului asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului , in a carui raza teritoriala isi are
domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de
asistent personal , Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul
altor persoane .
În cadrul institutiei noastre , sunt incadrate la data de 1.01.2017 cu
contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu
handicap grav un număr de 27 (douăzeci şi şapte) persoane, iar un număr de
3( trei) posturi sunt vacante, in total 30 ( treizeci) posturi de asistenţi
personali ai unor persoane cu handicap grav, aprobate prin hotararile
Consiliului Local nr.3/28.01.2016 si nr.43/22.07.2016.

Pentru anul 2017, propunem înfiinţarea a încă cinci posturi de asistenţi
personali , in total un număr de 35(treizeci si cinci) posturi , avand in
vedere faptul ca finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav si a indemnizatiilor lunare de incadrare a persoanelor cu
handicap grav se suporta integral din bugetul de stat , din sume defalcate din
TVA, asa cum dispun prevederile art.3 alin.2 din O.U.G.nr.2/2017 privind
unele masuri fiscal –bugetare , precum si modificarea si completarea unor
acte normative.
Ţinând cont de dispozitiile art. 6 alin. 2 din H.G.nr. 427/2001 si art.39
din legea nr. 448/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare , conform
carora , la propunerea primarului , anual , consiliul local va aproba numarul
asistentilor personali si sumele necesare cuvenite salarizarii si altor drepturi
ale acestora , supun aprobarii dvs. acest proiect de hotarare .
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