
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea,  pentru anul 2018,  a numărului de asistenţi pesonali 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 
31.01.2018; 

Având în vedere raportul nr.7973/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aprobarea,  pentru anul 2018,  a numărului de asistenţi pesonali 
ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza 
municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Legii nr.53/2003 
privind Codul Muncii, republicată şi Hotărârii Guvernului nr.427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45, alin.1,  
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă,  pentru anul 2018, numărul de 500 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 Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

           INIŢIATOR,    AVIZAT, 
             PRIMAR,      PT. SECRETAR, 
         Mihail GENOIU     Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 
privind aprobarea numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018 
 
  
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, s-a aprobat 
înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, instituţie publică cu personalitate juridică, 
aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017, prin 
reorganizarea Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Craiova. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub nr. 2/2018, 
serviciul public a solicitat aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract individual de muncă pe raza municipiului 
Craiova, conform HGR nr. 427/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În nota de fundamentare nr. 504/2018, se precizează că, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza evaluării sociopsihomedicale, 
persoana cu handicap grav are dreptul la un asistent personal angajat cu contract individual de 
muncă în cadrul primăriei localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a acesteia. 
 Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova prezintă faptul 
că are în evidenţă asistenţi personali încadraţi cu contract individual de muncă atât pe perioadă 
determinată, cât şi pe perioadă nedeterminată, în funcţie de certificatul de încadrare în grad de 
handicap eliberat de Comisiile de evaluare de specialitate. Aceştia supraveghează, acordă 
asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav pe baza planului de recuperare 
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 serviciului public figurează 480 asistenţi personali  încadraţi cu 
contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc un salariu 



stabilit conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare. 
 Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a analizat 
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, raportat la 
posibilităţile financiare de susţinere a acestei activităţi, şi a estimat până la sfârşitul anului în curs 
încadrarea a 500 asistenţi personali cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii 
nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 
53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Faţă de cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 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 elaborarea proiectului de hotărârea 
privind aprobarea, pentru anul 2018, a unui număr de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova. 
 
 
 
 
 
 
 

PT. ŞEF SERVICIU, 
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INTOCMIT, 
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Serviciul  Resurse Umane și Juridic 
Nr.504/09.01.2018 
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ADMINISTRATOR PUBLIC 

  Marian- Sorin Manda                   
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de 
muncă pe raza municipiului Craiova, conform HGR nr.427/2001 

 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza evaluării 
sociopsihomedicale, persoana cu handicap grav are dreptul la un asistent personal 
angajat cu contract individual de muncă în cadrul primăriei localităţii de domiciliu 
sau de reşedinţă a acesteia. 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 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 Comisiile de evaluare de specialitate. Aceştia 
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav 
pe baza planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități/ planului de 
abilitare/ reabilitare și de tranziție a copilului cu dizabilități la viața de adult/ 
planului de abilitare/ reabilitare și de paliație a copilului cu dizabilități, respectiv a 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 

Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 
CUI 36884072 

Tel/Fax: 0251437617,  
serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 

 

mailto:serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com


programului individual de reabilitare și integrare socială al persoanei adulte cu 
handicap.  
         Potrivit art.6 (2) din Hotărârea  Guvernului României nr.427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi 
obligaţiile asistentului personal, anual, Consiliul Local aprobă numărul asistenţilor 
personali. 
        În prezent, în evidenţele noastre figurează 480 asistenţi personali  
încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată 
care primesc, un salariu stabilit conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
       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, raportat la posibilităţile financiare de 
susţinere a acestei activităţi, estimăm până la sfârşitul anului în curs încadrarea a 
500 asistenţi personali cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile Legii 
nr.448/2006, republicată, coroborată cu Legea nr. 53/2003-Codul Muncii. 
        Faţă de cele menţionate, propunem aprobarea pentru anul 2018, a unui 
număr de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu 
contract de muncă, pe raza municipiului Craiova. 
 

 

             
 
         DIRECTOR EXECUTIV,                      
                Ioana Stoian                              
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