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Primăria Corabia a angajat un asistent personal pentru o persoană cu 
handicap grav, după demersurile realizate de către Avocatul Poporului   

 
 
 
 

Primăria Corabia a emis o Dispoziție de încadrare cu contract individual de 

muncă, pe perioadă nedeterminată, a unei petente, pe postul vacant de asistent personal al unei 

persoane cu handicap. Decizia Primăriei este urmarea demersurilor, anchetei, emiterii unei 

Recomandări și sesizării instituției Prefectului județului Olt, realizate de către Avocatul 

Poporului pe parcursul unei perioade de peste un an de zile. 

 

Instituția Avocatul Poporului a primit, în 14 septembrie 2015, un memoriu, prin 

care o petentă semnala faptul că s-a adresat Primăriei orașului Corabia în vederea angajării ca 

asistent personal pentru cumnatul său, persoană încadrată în grad de handicap grav, însă, 

administrația locală a respins solicitarea, invocând lipsa fondurilor bugetare. După o serie de 

demersuri, Avocatul Poporului a efectuat, în 26 februarie 2016, o anchetă la Primăria 

Corabia, rezultând că, raportat la prevederile Legii nr. 448/2006 privind promovarea și 

respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, Primăria Corabia a dat dovadă de 

management defectuos, lipsă de interes și implicare pentru respectarea drepturilor cetățenilor, 

prin modul în care a înțeles să soluționeze problema fondurilor de la bugetul de stat, pentru 

finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad grav de handicap 

sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. 

 

Urmare a anchetei efectuate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare către 

Primăria Corabia cu privire la dispunerea măsurilor legale în vederea respectării drepturilor 

persoanelor cu handicap. Din cauza faptului că edilul orașului Corabia nu și-a însușit 

Recomandarea, Avocatul Poporului a sesizat, în 31 ianuarie 2017, Instituția Prefectului 

județului Olt. Aceasta din urmă a atenționat Primăria Corabia și a înștiințat Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, care a efectuat și ea un control la Administrația 
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Locală Corabia, din care a rezultat că, în urma Recomandării Avocatului Poporului, Primarul 

localității Corabia a emis o Dispoziție de angajare a petentei, începând cu luna iulie 2016, pe 

postul vacant de asistent personal al persoanei cu handicap, iar, prin altă Dispoziție, drepturile 

salariale ale asistentului personal au fost actualizate în conformitate cu dispozițiile legale. 
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