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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006 

pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-nul primar 

– Iulian Constantin Soceanu, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1,3, 

 Având în vedere: 

− Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială cu nr. 12274 din 24.07.2020. 

− H.C.L. nr. 19/17.01.2020 privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 

448/2006 pentru perioada iulie 2019 – 31 decembrie 2019. 

− Art. 29 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. 

− Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 

modificările şi completarile ulterioare. 

 Văzând prevederile art. 129, al. 1, al. 2, lit. d, al. 4, lit. a, al. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 136  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă Raportul semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006, pentru perioada 

01.01.2020 – 30.06.2020, întocmit de Direcţia Asistenţă Socială, conform anexei parte integrantă 

la prezenta. 

 

Art. 2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 

Nr. 108. 

 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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ANEXA LA H.C.L. NR. 108/30.07.2020 

 

 

RAPORT   SEMESTRIAL 

 

 

Prezentul raport se prezintă Consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 29 din 

HG. nr. 268/2007 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

1. A – Dinamica asistenţilor personali în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020: 

              ianuarie       februarie         martie       aprilie        mai       iunie 

                29                 30                  30              32             32         33 

    B - Nr. persoane cu handicap care au beneficiat de indemnizaţia lunară (plata directă): 

              ianuarie       februarie         martie       aprilie        mai       iunie 

                31                 32                   34             33             33         35 

2. 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. 

- la perioadă, persoanelor cu handicap ai căror asistenţi personali au solicitat concediul de 

odihnă, nu au benficiat de înlocuirea asistentului personal, în schimb, le-a fost acordată 

indemnizaţia lunară. 

 

3. Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi conform prevederilor Legii nr. 

448/2006 rep. şi Ordinului nr. 319/2007 (instruire care se realizează la doi ani). 

- Consiliul local Techirghiol a realizat instruirea asistenţilor personali în numar de 21 la 

începutul lunii decembrie 2018. 

4. Şi în semestrul I / 2020 s-a procedat la verificarea asistenţilor personali, cât şi a beneficiarilor 

indemnizaţiei de persoană cu handicap, aşa cum rezultă din rapoartele de verificare în teren, 

rapoarte semnate de asistaţi sau după caz, de către reprezentanţii acestora / beneficiari. 

Verificarea a vizat şi identificarea nevoilor actuale la asistaţii copii (şcoală, specialist, 

reevaluare medicală sau pentru orientare şcolară, intervenţii medicale, sprijin pentru înscrierea în 

centre speciale de terapii medicale, obţinerea cărţii de identitate, subvenţionarea în proporţie de 

100% a abonamentelor pentru copii care fac naveta la centrele speciale din Constanţa, cât şi a 

asistenţilor personali, subvenţionarea terapiilor de logopedie pentru copii cu Autism în baza 

facturilor prezentate, etc. 

În ceea ce priveşte categoria adulţi, au fost consiliaţi şi după caz, s-au făcut programări la 

tratamente de recuperare, transport, sprijin pentru identificarea unui asistent personal, cât şi 

identificare medici specialişti pentru consult la domiciliu în vederea reevaluarii medicale, precum 

şi sprijinirea în transmiterea documentelor on-line către DGASPC Constanţa (Comisia de 

evaluare). 
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Tot la categoria adulţi, au fost situaţii de schimbarea opţiunii de asistent personal / plată a 

indemnizaţiei ca urmare a decesului asistentului sau depunerii dosarului pentru concediu de 

creşterea copilului nou născut, caz în care, au fost consiliaţi cu privire la demersul pe care trebuie 

să îl facă pentru fiecare situaţie în parte. 

Au fost sprijinite cazurile marginalizate d.p.d.v. material în obţinerea acordului DGASPC 

Constanţa pentru opţiunea exprimată în vederea angajarii ca asistent personal sau plata 

indemnizaţiei de persoană cu handicap, au fost informaţi cu privire la scutirea de la plata taxei de 

habitat sau în cazul celor care deţin proprietate – scutirea de la plata impozitului pe cladire – teren 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

La propunerea Asistenţei sociale, Consiliul Local Techirghiol a adoptat H.C.L. nr. 162 / 

23.09.2019, privind subvenţionarea abonamentelor pentru transportul elevilor cu handicap grav, 

accentuat şi mediu şi insoţitorii acestora, precum şi H.C.L. nr. 236 / 11.12.2019, privind 

subvenţionarea serviciilor medicale. 
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