
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea,  pentru anul 2022,  a numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe 

raza municipiului Craiova 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.4855/2022, raportul nr.6516/2022 
întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.6755/2022 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza 
municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată și completată, Legii asistenţei sociale nr.292/2011, modificată și 
completată, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată 
și completată, Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, modificată și completată, Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată 
și completată şi Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal, cu modificările ulterioare; 
 În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.b, art.139, alin.3 lit.h,  
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se aprobă,  pentru anul 2022, numărul de 550 asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza 
municipiului Craiova. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
INIŢIATOR,    AVIZAT, 

PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.       4855 /     10.01.2022 
 
 
 
  
        REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARÂRE 
privind aprobarea, pentru anul 2022, a numarului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de munca pe 
raza municipiului Craiova 

 
 

Avand in vedere: 

 

- Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Hotarârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Art. 6 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 

asistentului personal, cu modificările ulterioare 

- Art. 129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.b din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

Propunem promovarea proiectului de hotarâre privind: 

- Aprobarea, pentru anul 2022, a unui numar de 550 de asistenti personali ai persoanelor 

cu handicap grav, incadraţi cu contract individual de munca, pe raza municipiului 

Craiova. 

 

 

 
                                                                PRIMAR 
                                             LIA-OLGUTA VASILESCU 
 
 
                                                                                                                          Intocmit 
                                                                                                       Camelia Nicoleta Florea 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 6516 /12.01.2022 
 
 
                                                  

 
 

 RAPORT 
privind aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe 
raza municipiului Craiova 

 
 Prin adresa  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova nr.77/03.01.2022 

inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 3/07.01.2022 a fost inaintata nota 
de fundamentare nr. 44016/30.12.2021, privind aprobarea, pentru anul 2022 a numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, incadraţi cu contract individual de munca pe 
raza municipiului Craiova conform HG nr.427/2001. 
          Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova are în evidenţă asistenţi personali încadraţi 
cu contract individual de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată în funcţie de 
certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia Pentru Protecţia Copilului/ 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Aceştia supraveghează, acordă asistenţă 
şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-reabilitare 
pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu 
handicap. 

Potrivit art. 6 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile 
asistentului personal, cu modificările ulterioare, Consiliul Local aprobă anual, la propunerea 
primarului, numărul asistenţilor personali. 

În prezent, în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova figurează 
523 asistenţi personali încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată/nedeterminată care beneficiază un salariu stabilit conform prevederilor Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, încadrându-se în numărul de 550 aprobat, pentru anul 2021, prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 12/2021. 

Analizând solicitările de încadrare din anul trecut, cât şi eventualele modificări care 
pot interveni la dosarele în plată - schimbarea încadrării gradului de handicap, a domiciliului 
bolnavilor şi/sau a asistenţilor personali, decese, modificarea opţiunii persoanei cu handicap, a 
modificărilor intervenite în anul 2021, raportat la posibilităţile financiare de susţinere a acestei 
activităţi, DGAS Craiova estimează până la sfârşitul anului în curs, încadrarea a 550 asistenţi 
personali cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii nr.448/2006, 
republicată, coroborată cu Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 



În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. b din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local. În 
exercitarea acestor atribuţii, consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ... serviciile 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei 

sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii 

Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările şi completările ulterioare Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Hotărârii Guvernului României nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, cu modificările ulterioare, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova elaborarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea, pentru anul 2022, a unui număr de 550 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova. 

 
 
 

ŞEF SERVICIU, Întocmit, 

CAMELIA NICOLETA FLOREA 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 12.01.2022 

Semnătura: 

                  SIMIONESCU SILVIA  

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 12.01.2022 

Semnătura: 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 6755/ 12.01.2022 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 
      -Referatul de aprobare nr. 4855/10.01.2022, 
      -Raportul nr. 6516/12.01.2022  privind aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza 
municipiului Craiova,  

-Adresa  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova nr 77/2022 inregistrata la Consiliul 
Local al Municipiului Craiova cu nr. 3/07.01.2022, nota de fundamentare nr. 44016/30.12.2021,  

-Potrivit Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal, cu modificările 
ulterioare, 
         -În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. B, art. 196 alin.1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea, pentru anul 2022, a unui număr 

de 550 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de 
muncă, pe raza municipiului Craiova. 
 
 
 Director Executiv,                                              Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura: 
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