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Avocatul Poporului a sesizat Prefectul Județului Olt în legătură cu 
neînsușirea unei Recomandări de către Primăria orașului Corabia, în care 
se constata că administrația locală a dat dovadă de management defectuos 

în privința respectării drepturilor persoanelor cu handicap grav  
 
 
 
 

Avocatul Poporului a sesizat Prefectul Județului Olt în legătură cu 

neînsușirea unei Recomandări de către Primăria orașului Corabia. În 

Recomandare, Avocatul Poporului atrăgea atenția că administrația locală 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. 

 

În urma primirii unei petiții, în luna septembrie 2015, în care un cetățean 

reclama faptul că Primăria Corabia, invocând lipsa fondurilor bugetare, i-a respins 

solicitarea de a fi angajat ca asistent personal pentru cumnatul său (persoană încadrată 

în grad de handicap grav), Avocatul Poporului a făcut, pe tot parcursul anilor 2015-

2016, o serie de demersuri și o anchetă la Primăria Corabia. Ancheta efectuată de către 

Avocatul Poporului a reliefat următoarele:  

► Primăria orașului Corabia și-a motivat lipsa fondurilor de la bugetul de stat pentru 

finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, prin depășirea nivelului 

maxim al cheltuielilor de personal și nivelului cheltuielilor de personal aprobate prin 

bugetul de venituri și cheltuieli; 
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► Primăria orașului Corabia nu a întreprins demersuri către Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în scopul comunicării numărului 

de beneficiari în vederea asigurării sumelor necesare defalcate din taxa pe valoare 

adăugată; 

► în perioada 2011-2015 Primăria orașului Corabia a întreprins doar două demersuri 

în anul 2014 și două în anul 2015, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(adrese către Direcția Generală a Finanțelor Publice Slatina și Consiliul Județean Olt) ; 

► Referitor la asigurarea respectării dreptului persoanelor cu handicap grav la un 

asistent personal, pentru anul 2016, reprezentanții Primăriei Corabia au susținut că la 

nivelul anului 2016 nu au fost nevoiți să întreprindă demersuri în acest sens întrucât 

dispun de sumele necesare. 

 

Ca urmare a anchetei sus-menționate, Avocatul Poporului a emis o 

Recomandare către Primăria Corabia, care nu a fost însușită, fapt ce a dus la sesizarea 

Prefectului Județului Olt.  
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