
 
 

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.5662/2012, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.5663/2012, 
 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 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 II 2012, 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 Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
19 ianuarie 2012 
Nr.7. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 

Anexa  
la Hotărârea nr.7 din 19 iauarie  2013 

 
 

 
 
 
 

RAPORT 
privind situaţia asistenţilor personali pe semestrul II, anul 2012 

 
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 anului 2012 nu s-a produs nici un fel de modificare în ceea ce priveşte 

angajarea asistenţilor personali. Lista  nominală cu asistenţii personali angajaţi se află anexată 
conform tabelului , in numar de 12. 

- La sfârşitul semestrului I 2012 erau în plată 12 asistenţi personali încadraţi cu contract 
de muncă şi  5 indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav, conform anexei  

- Incepând cu semestrul II 2012 numarul asistentilor personali a ramas neschimbat. 
2. 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: 

- 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.   

3. Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi: 
Pe data de 12 ianuarie 2012, la sediul Primăriei Unţeni, a avut loc instruirea asistenţilor personali 
care se efectuează odată la 2 ani,  în număr de 12 asistenţi personali. 

4. Numărul de controale efectuate şi probleme sesizate: 
- 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 Listar Gheorghe-Manole 
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