
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind însuşirea unei informări 

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.3022/2013, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.3023/2012, 
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, 

în baza prevederilor art.36, alin. (6), litera a) punctul 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, 
 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, repulicată  
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 Art.1. - Însuşeşte informarea prezentată de primarul comunei Unţeni prin compartimentul 
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei pentru semestrul I 
2013, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Membrii consiliului local al comunei Unţeni şi primarul comunei Unţeni vor avea 
în vedere informarea prezentată, pentru luarea măsurilor legale. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
15 iulie 2013 
Nr.46. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 

Anexa  
la Hotărârea nr.46 din 15 iulie  2013 

 
 

RAPORT 
privind situaţia asistenţilor personali pe semestrul I, anul 2013 

 
Potrivit art 29 alin(2)  din HG nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Lg. Nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, Serviciul public/compartimentul de asistenţă socială din cadrul primăriei, prezintă 
semestrial Consiliului local, un raport privind situaţia asistenţilor personali. 
Pentru semestrul  I al anului 2012, situaţia se prezintă astfel: 

1. Dinamica angajării asistenţilor personali : 
De la începutul semestrului I anul 2013 s-au produs următoarele modificări:  
- scăderea numărului de asistenţi personali de la 12 la 11, prin: 
a) schimbarea opţiunii din asistent personal a  bolnavului CROITORU BEBI-
CIPRIAN cu data de 1 martie 2013 în indemnizaţie ; 
b) înlocuirea asistentului personal PANAINTE MARICEL cu POPOVICI 
OLGUTA, cu data de 1 martie.. 
- creşterea numărului de indemnizaţii de la 2 la 6 , prin solicitarea dreptului de 
încă patru persoane, astfel:  
a) 1 ianuarie SFICHI DANIEL- CRISTIAN; 
b) 1 martie CROITORU BEBI – CIPRIAN; 
c) 1  martie PRISACARIU IOAN pentru copilul PRISACARIU STEFAN-

IONUT; 
d) 1 aprilie HUMENIUC CONSTANTIN. 

Astfel, la data de 30 iunie 2013 sunt în evidenţă 11 asistenţi personali şi 6 
indemnizaţii . 

e) Informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
C.O. în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip 
respiro: 

a. Pe perioada C.O. a asistentului personal, deoarece în judeţul Botoşani nu există centre 
de tip respiro, i se asigură bolnavului sau reprezentantului legal al acestuia, 
indemnizaţia echivalentă cu salariul net lunar al asistentului personal, la cererea 
acestuia, urmând ca bolnavul/reprezentantul legal  să-şi asigure serviciile necesare.   

f) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi: 
Instruirea asistenţilor personali se efectueazuă o dată la 2 ani. Ultima instruire a avut loc pe data de 
12 ianuarie 2012, la sediul Primăriei Unţeni. 

g) Numărul de controale efectuate şi probleme sesizate: 
a. S-au efectuat  vizite  periodice la toţi asistenţii personali  care au avut ca scop  modul 

de îndeplinire a atribuţiilor din fişa postului. Nu au fost probleme sesizate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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CONSILIUL LOCAL UNTENI                                                                                                                                       
JUDETUL BOTOSANI 

Anexa la raport din luna  
Iulie  2013 

 
TABEL ASISTENTI PERSONALI ANGAJATI LA DATA DE 30.06.2013 SI INDEMNIZATII 

Nr. 
Ctr. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
ASISTENTULUI 

PERSONAL 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

PERSOANEI CU 
HANDICAP 

Nr. C.M. /DATA GRAD DE 
RUDENIE 

Faţă de 
bolnav 

TERMEN DE VALABILITATE 
CERTIFICAT 

1 ANCUŢA MARINICĂ LATU LEONIŢA 2008/01.09.2005 nedeterminată frate permanent 
2 URSACHI GABRIELA 

DANIELA 
LISTAR MARIA 2400/30,04,2008 nedeterminată  vecina permanent 

3 BURUIANĂ VIORICA BURUIANĂ 
ALEXANDRU 

 
735/11,04,2005 –nedeterminată 

mamă 12 luni de la  23.01.2013 

4 BUDU CRISTIAN GHILIAN TEODOR 2976/01.11.2004 nedeterminată nepot permanent 
5 ANDRIUC MARIANA ONOFREI 

CONSTANTIN 
2953/01.11.2004 nedeterminată mamă 12 luni de la  16.08.2012 

6 MIHAI DOINA BEREŞTEANU 
EMILIA 

1025/06.06.2003 nedeterminată nepoată permanent 

7 MATEI VALERIU MATEI FLORICA 1351/02,04,2009 nedeterminată fiu permanent 
8 POPOVICI OLGUTA PANAINTE DENIS- 

COSTEL 
888/01,03,2012 nedeterminată bunica 12 luni de la 15.11.2012 

9 ZAHARIA PENORA ZAHARIA EMANUEL 3765/26,1,2006 nedeteminată mamă permanent 
10 UNGUREANU ANA AMARIEI ADRIAN 1770/31.05.2007 nedeterminată noră permanent 
11 BIDALAC PARASCHEVA 

VERONICA 
BIDALAC SIMON C-
TIN 

5256/10.12.2010 nedeterminata mama 12 luni de la 17.11.2012 

1 GRADINARU MARIA indemnizatie permanent 

2 ARCIRE MUGUREL indemnizatie permanent 
3 CROITORU BEBI 

CORNELIU 
indemnizatie permanent 

4 SFICHI DANIEL-CRISTIAN indemnizatie 23.11.2013 
5 PRISACARIU IONUT-

STEFAN 
indemnizatie 26.07.2013 

6 HUMENIUC  CONSTANTIN indemnizatie 15.03.2014 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 
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