
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea,  pentru anul 2014,  a numărului de asistenţi pesonali ai 

persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe raza 
municipiul Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001 

  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 

Având în vedere raportul nr.2550/2014 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea,  pentru anul 2014,  a 
numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract 
de muncă pe raza municipiul Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001; 

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 2014, numărul de 500 asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe 
raza municipiul Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Economico – Financiară 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PRIMAR,   SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                             Se aprobă, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                      PRIMAR, 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială                            Lia Olguţa Vasilescu 
Compartiment  Protecţie Socială şi Asistenţi Personali                
Nr. 2550/09.01.2014                                                                  
                                                                                                                                         SECRETAR, 
                                                                                   
                                                                                                                                    Nicoleta Miulescu 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract 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. 

  Autoritatea locală 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 recuperare pentru copilul cu handicap, 
respectiv a planului individual de servicii 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 446 asistenţi personali  încadraţi 
cu contract individual de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată care primesc 
începând cu 01.01.2014 un salariu de bază echivalent cu cel al asistentului social cu 
studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar altele decât cele cu 
paturi, în cuantum de 850 lei/lună în care este inclus şi sporul de vechime  
corespunzător tranşei de vechime în muncă. 
       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 2014, a unui număr 
de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de 
muncă, pe raza municipiului Craiova. 
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