
 
 

 

Hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie 

socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților 

prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență 

socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București și a 

Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a 

dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. III din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

 

Art. 1. – Se aprobă Procedura de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție 

socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților 

prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și 

protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, prevăzută în Anexa 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului, de către agențiile 

județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, prevăzută  în Anexa 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. – (1) Pentru preluarea prin transfer a personalului prevăzut la art. 1, numărul maxim de 

posturi finanțate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți 

și Inspecție Socială și agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului 

București, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de 

organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și 



 
 

completările ulterioare, se suplimentează cu un număr de 186 posturi, din care un număr de 25 

posturi pentru aparatul central și un număr 161 posturi pentru agențiile teritoriale.  

 (2) Anexa nr. 1 la Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică  și se înlocuiește cu Anexa nr. 1c) la procedura prevăzută la 

art. 2. 

 

Art. 4. – Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

PRIM‐MINISTRU  

VIORICA – VASILICA DĂNCILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 1 la hotărâre 

 

Procedura de preluare 

de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului 

București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru 

persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului 

județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București  

 

Art. 1. - (1) De la data de 1 ianuarie 2019 personalul cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor 

sociale pentru persoanele cu handicap din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și 

protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în 

continuare direcții generale, este preluat și se consideră transferat în interesul serviciului în cadrul 

agențiilor pentru plăți și inspecție socială, județene respectiv a municipiului București, denumite în 

continuare agenții teritoriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data preluării. 

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei 

categorii de personal. 

(3) Salarizarea personalului menționat la alin. (1) se face potrivit prevederilor legale în 

vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Art. 2. – (1) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) se preia pe bază de protocol de predare –

preluare încheiat între direcțiile generale și Agenția națională pentru plăți și Inspecție Socială, 

respectiv agențiile teritoriale. Modelul protocolului este prevăzut în Anexa nr. 1a) la prezenta 

Procedură. 

(2) Protocolul de predare - preluare prevăzut la alin.(1) va fi însoțit de cel puțin 

următoarele documente: 

a) Tabelul nominal care va cuprinde: numele și prenumele precum și funcția publică a 

persoanei/persoanelor cu atribuții în efectuarea plăților, ce urmează a fi preluat daca preda 

un post vacant ; 

b) Fișele de post ale persoanelor cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru 

persoane cu handicap; 

c) Lista bunurilor și dotărilor necesare desfășurării activității acestor persoane. 

(3) Încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la alin.(1), se realizează până la data 

de 30 noiembrie 2019. 



 
 

(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și pe funcţiile din noua 

structură organizatorică, inclusiv stabilirea drepturilor salariale aferente acestuia, se realizează în 

termenul de minimum 30 zile prevăzut de actele normative in vigoare, cu respectarea regimului 

juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții. 

 (5) Numărul maxim de posturi pentru fiecare instituție se modifică în mod corespunzător, prin 

majorare, în cazul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiilor teritoriale 

respectiv prin diminuare, în cazul direcțiilor generale.  

 

Art. 4.  – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, Agenția Națională  pentru Plăți și Inspecție 

Socială va avea următoarele atribuții principale în privința plății drepturilor persoanelor cu 

handicap: 

a) asigură evidența la nivel național a beneficiarilor prestațiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap și a plății drepturilor acestora; 

b) întocmește rapoarte și situații cu privire la plata drepturilor prestațiilor sociale pentru 

persoanele cu handicap, la solicitarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 

c) monitorizează preluarea prin transfer, pe bază de protocol, a bazei de date cu beneficiarii 

drepturilor sociale ale persoanelor cu handicap pentru care urmează să se efectueze plata, 

începând cu 1 ianuarie 2019;  

d) monitorizează și asigură controlul asupra modului de acordare a plății drepturilor la 

prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap; 

e) organizează activități de informare a cetățenilor cu privire la modul de plată a drepturilor la 

prestațiile sociale; 

f) asigură îndrumarea metodologică a agențiilor teritoriale cu privire la modul de acordare a 

plății drepturilor sociale pentru persoanele cu handicap; 

g) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat 

prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, la propunerea directorului general al 

Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. 

(2) Cu data prevăzută la alin.(1) agențiile teritoriale vor avea următoarele atribuții în privința 

plății drepturilor persoanelor cu handicap: 

a) efectuează plata prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap, în baza deciziei de plată 

emisă de directorul executiv; 

b) asigură evidența la nivel teritorial a beneficiarilor prestațiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap și a plății drepturilor acestora; 



 
 

c) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiarii prestațiilor sociale pentru 

persoanele cu handicap, în condițiile legii; 

d) gestionează informațiile în vederea efectuării plăților prestațiilor sociale pentru persoanele 

cu handicap; 

e) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia 

directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. 

 

Art. 5 - (1) Pentru preluarea prin transfer a personalului prevăzut la art. 1, numărul maxim de 

posturi finanțate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți 

și Inspecție Socială și agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului 

București, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de 

organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și 

completările ulterioare, se suplimentează cu un număr de 186 posturi, din care un număr de 25 

posturi pentru aparatul central și un număr 161 posturi pentru agențiile teritoriale repartizate 

conform Anexei nr. 1b) la prezenta Procedură.  

 (2) Anexa nr. 1 la Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1c) la prezenta Procedură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexa nr. 2 la hotărâre 

Procedura  

de acordare a plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap, precum și situațiile 

de suspendare, modificare, încetare a dreptului  

de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului 

București  

 

 

Art. 1 – (1) Prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap sunt cele prevăzute la art. 58 alin.(1) 

– (5) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Beneficiarul prestațiilor sociale este persoana încadrată în grad de handicap, pe 

perioada valabilității certificatului. 

 (3) Titularul plății este după caz, persoana cu handicap care are capacitate deplină de 

exercițiu al drepturilor civile sau reprezentantul legal al acesteia în cazul în care persoana cu 

handicap este minoră sau pusă sub interdicție. 

 

Art. 2 – (1) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care 

persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana 

nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la art. 57 

alin. (3) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare al cărui 

model este prevăzut în Anexa nr. 2a) la prezenta Procedură.  

 (2) Acordarea dreptului, precum și încetarea acestuia se stabileşte prin decizie a 

directorului executiv al direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului denumită în 

continuare direcție generală, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, 

conform legii și în condițiile prezentei hotărâri.  

(3) Pentru stabilirea dreptului și a modalității de plată a prestațiilor sociale, în decizia de 

acordare prevăzută la alin.(2) se va înscrie și opțiunea de plată, cont bancar sau mandat poștal, a 

persoanei încadrată în grad de handicap sau a reprezentantului legal al acesteia. In cazul solicitării 

plații prin cont bancar, decizia va conține și contul IBAN în care se va face viramentul. 

  

Art. 3 - (1) Începând cu 1 ianuarie 2019, plata prestațiilor sociale se asigură din oficiu, de către 

agențiile pentru plăți și inspecție socială, județene respectiv a municipiului București, denumite în 

continuare agenții teritoriale. 



 
 

(2) Plata prestațiilor sociale se face prin decizia de punere în plată emisă de directorul 

executiv al agenției teritoriale, care are la bază dispoziţia directorului direcției generale prevăzută 

la art. 2 alin.(2).  

 

Art. 4 – (1) Pentru efectuarea plății prestațiilor sociale, până la data de 15 a fiecărei luni pentru 

luna în curs, direcția generală transmite agenției teritoriale Situația centralizatoare cu titularii 

prestațiilor sociale și sumele de plată, stabilite conform art.58 din Legea nr.448/2006 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare prestație în parte. 

(2) Modelul Situației centralizatoare este prevăzut în Anexa nr.2b) la prezenta Procedură și 

va cuprinde, în principal, următoarele elemente: 

a) Datele de identificare privind persoanele încadrate în grad de handicap, precum și, după 

caz, datele reprezentantului legal al acesteia, constând în : 

1. numele și prenumele persoanei cu handicap și a reprezentantului legal; 

2. CNP persoanei cu handicap și al reprezentantului legal; 

3. seria, numărul și valabilitatea actului de identitate al persoanei cu handicap și al 

reprezentantului legal; 

4. adresa persoanei cu handicap, respectiv a reprezentantului legal care cuprinde 

Județul/Localitatea/codul poștal/stradă/nr./bloc/scara/etaj/apartament/sector/oficiul 

poștal 

b) Date privind  certificatul  valid de încadrare în grad de handicap constând în : 

1. numărul certificatului de încadrare în grad de handicap; 

2. data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap; 

3. valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap; 

4. tipul handicapului; 

5. instituția care a emis certificatul de încadrare în grad de handicap; 

c) Date privind  decizia validă de acordare/suspendare/modificare/încetare a drepturilor 

persoanelor cu handicap emisă de directorul executiv al direcției generale, constând în : 

1. numărul și data deciziei ; 

2. denumirea prestației sociale; 

3. suma cuvenită pe tip de prestație socială; 

4. denumirea deciziei, respectiv de acordare/suspendare/modificare/încetare a 

dreptului; 

5. data de la care se acordă dreptul sau se suspendă/modifică/încetează; 

  d)  Date privind modalitatea de plată; 



 
 

1. modalitatea de plată; 

2. cont IBAN; 

3. denumirea unității bancare; 

4. denumire filială/sucursală unitate bancară. 

(3) Situația centralizatoare va fi asumată de către reprezentantul legal al direcției generale 

și încărcată in sistemul informatic integrat al Agenției Naționale de Plați și Inspectie Socială. 

 

Art.5. - (1) Plata prestației sociale se suspendă numai prin decizia directorului executiv al agenţiei 

teritoriale începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii: 

a) se constată că certificatul de încadrare în grad de handicap este expirat și persoana nu 

se regăsește cu un nou certificat în situația centralizatoare prevăzută la art. 4 alin.(2); 

b) se constată de către agențiile teritoriale, pe baza documentelor transmise de direcțiile 

generale, că s-a stabilit un cuantum eronat al prestației sociale; 

c) plata se efectuează la domiciliul persoanei și timp de 3 luni consecutive se înregistrează 

mandate poştale returnate; 

d) se constată de către inspecția socială, în urma misiunilor de control, sau urmare 

verificărilor la sesizarea unor terți, că  nu sunt respectate condițiile de încadrare în grad 

și tip de handicap. 

 (2) În situația de suspendare de la alin.(1) lit. a) și b) directorul executiv al agenției 

teritoriale solicită directorului executiv al direcției generale verificarea situației. După verificare, 

drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în acelaşi cuantum sau 

în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.  

(3) În situaţia de suspendare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. c), directorul executiv al 

agenției teritoriale solicită fie directorului executiv al direcției generale, fie primăriei în a cărei 

rază teritorială domiciliază/ își are reședința/locuiește verificarea situației. După verificare, 

drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în acelaşi cuantum sau 

în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului. 

 (4) În cazul în care în perioada de suspendare a plăţii prestațiilor sociale intervin 

modificări de natură să conducă la încetarea plăţii acestora, drepturile neridicate de titular se achită 

acestuia pe perioada până la apariția situației de încetare . 

(5) Suspendarea plății prestațiilor sociale se face și ca urmare a emiterii deciziei 

directorului executiv al direcției generale de suspendare a dreptului în următoarele situații: 

a) reprezentantul legal al persoanei cu handicap a decedat/ a renunțat la reprezentarea 

legală a persoanei; 



 
 

b) se înregistrează situația prevăzută la art. 90 3 alin.(3) din Legea nr.448/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

c) alte situații prevăzute de lege. 

(6) În situația de suspendare prevăzută la alin.(5) lit.a) suspendarea se menține până la 

numirea unui nou reprezentant legal, în condițiile legii, drepturile beneficiarului, inclusiv pe 

perioada de suspendare urmând să se achite noului reprezentant legal.  

 

Art. 6 – (1) Plata prestațiilor sociale încetează, prin decizie a directorului executiv al agenției 

teritoriale, emisă în baza următoarelor documente: 

a) decizia de încetare emisă de directorul executiv al direcției generale; 

b) decizia de neîncadrare emisă de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap ca urmare a reevaluării realizate in condițiile prevăzute de art.902 și 903 din Legea 

nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

c) hotărârea judecătorească prin care se stabilește încetarea dreptului persoanei cu handicap. 

 (2) Dreptul și plata la prestațiile sociale încetează începând cu luna următoare celei în care 

se produce oricare dintre următoarele situaţii: 

a) persoana nu mai este încadrată în grad de handicap; 

b) depune cererea prevăzută la art. 57 alin.(3) din Legea nr.448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) s-a produs decesul beneficiarului prestației sociale. 

(3) Documentele prevăzute la alin.(1) lit. b) și c) se transmit de către direcțiile generale la 

agențiile teritoriale, odată cu situația centralizatoare prevăzută la art. 4 alin.(2). 

 (4) Plata prestațiilor sociale încetează și în situația în care persoana cu handicap își schimbă 

domiciliul sau reședința în altă unitate administrativ teritorială. 

(5) În situația prevăzută la alin.(4) agenția teritorială în a cărei rază teritorială s-a stabilit 

noul domiciliu sau noua reședință va emite o decizie de plată a prestațiilor sociale, după ce direcția 

generală din județul/sectorul municipiului București în care s-a stabilit noul domiciliu sau noua 

reședință va emite o nouă decizie de acordare a dreptului  care se comunică în termenul prevăzut 

la art. 4 alin.(2). 

 

Art. 7 –  (1) Modificarea dreptului la prestațiile sociale se face numai prin decizia directorului 

executiv al direcției generale, cu luna următoare celei în care, în urma reevaluării, persoana este 

încadrată în alt grad de handicap sau în situația recuperării unor sume acordate necuvenit cu acest 

titlu. 



 
 

  (2) Decizia de modificare a dreptului la prestațiile sociale se comunică agenției teritoriale 

odată cu situația centralizatoare prevăzută la art. 4 alin.(2) . 

 

Art. 8 – (1) Deciziile directorului executiv al direcției generale, de aprobare, respingere, 

suspendare, încetare sau modificare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu 

handicap, precum și deciziile directorului executiv al agenției teritoriale privind aprobarea, 

încetarea, modificarea, suspendarea plății prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap, se 

comunică titularului în termen de 30 zile de la emitere. 

 (2) Deciziile prevăzute la alin.(1) se completează potrivit modelului prevăzut în Anexele 

nr. 2c) și 2d). 

 

Art. 9- (1) Plata prestației sociale se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea titularului, pe 

bază de mandat poştal sau în cont bancar. 

(2)  În cazul plăţii prestației sociale prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea 

drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate 

din bugetul de stat. 

(3) În cazul achitării prestației sociale în cont bancar agenția teritorială efectuează plata 

prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. 

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul 

achitat şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agenția teritorială şi unităţile bancare. 

(5) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor şi a 

comisionului bancar pentru plata prestației sociale se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi 

Justiției Sociale. 

 

Art. 10 – (1) Titularul sau, după caz, direcția generală are obligația de a comunica agenției 

teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine 

încetarea sau suspendarea plății dreptului la prestația socială. 

 

Art. 11 - Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de prestații sociale se face de către agenţia 

teritorială, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 

precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015. 

 



 
 

Art.12 -  (1) În cazul în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul ori, după caz, reşedinţa în altă 

unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul, acesta sau 

reprezentantul său legal are obligația de a anunța modificarea cu cel puțin 5 zile înainte de 

schimbare, direcția generală care a stabilit încadrarea în handicap, precum și dreptul la prestațiile 

sociale. 

 (2) În situația prevăzută la alin.(1) direcția generală are obligația de a comunica agenției 

teritoriale mutarea beneficiarului, în termenul prevăzut la art. 4 alin.(2), precum și transmiterea 

dosarului persoanei cu handicap la direcția generală în a cărei rază teritorială se stabilește noul 

domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap. 

 (3) După comunicarea prevăzută la alin.(2), agenția teritorială transmite electronic  agenției 

teritoriale în a cărei rază administrativ teritorială s-a stabilit noul domiciliu sau reședință datele 

necesare în vederea reluării plăţii, menţionând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat 

plata, cuantumul, suma restantă defalcată pe fiecare lună și eventualele sume stabilite cu titlu de 

debite. 

 

Art. 13 - Titularii care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat iniţial au 

obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată agenţiei teritoriale. Agenţia teritorială 

va solicita beneficiarului documente justificative necesare pentru noua opţiune. 

 

Art. 14 – (1) Preluarea plății prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile 

generale, la agențiile teritoriale se face pe bază de proces verbal încheiat între aceste instituții. 

 (2) În vederea preluării plății se va proceda astfel: 

a) plățile drepturilor prevăzute la art.58 alin (1) - (5) din Legea nr.448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, aferente lunii noiembrie 2018, se vor realiza de 

către direcțiile generale cel mai târziu până la 31 decembrie 2018.  

b) până pe data de 15 decembrie 2018 direcția generală va comunica către agenția teritorială 

situaţia centralizatoare prevăzută la art. 4 alin.(2), pentru efectuarea plății drepturilor în 

luna ianuarie 2019; 

c) odată cu situația centralizatoare prevăzută la lit.b), direcția generală transmite evidența 

nominală a beneficiarilor care au de încasat sume restante, conform Anexei nr.2.e) la 

prezenta Procedură. 

(3) Pentru sumele acordate necuvenit cu titlu de prestații sociale până la data de 31 

decembrie 2018, recuperarea acestora se face de către direcțiile generale până la 30 noiembrie 

2019, în condițiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru 



 
 

reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 

precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015. 

(4) Sumele recuperate în condițiile alin.(3) se transferă agențiilor teritoriale până la 15 

decembrie 2019  și se fac venit la bugetul de stat.  

(5) În termen de 5 zile de la data prevăzută la alin.(4) direcțiile generale au obligația de a 

comunica în scris agențiilor teritoriale situația debitorilor care va cuprinde în principal datele de 

identificare ale beneficiarilor și, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, suma totală 

determinată ca fiind acordată necuvenit, suma recuperată, data la care titlul de creanță devine titlu 

executoriu, debitele transferate organului fiscal central, precum și alte informații solicitate de 

agenția teritorială. 

(6) Modelul situației debitelor se stabilește prin decizie a directorului general al Agenției 

Naționale pentru plăți și Inspecție socială și este obligatoriu atât pentru agențiile teritoriale, cât și 

pentru direcțiile generale. 

(7) Pentru drepturile persoanelor cu handicap aferente lunii decembrie 2018, plata ce va fi 

efectuata pe parcursul lunii ianuarie 2019 de către agențiile teritoriale, directorii executivi ai 

acestora vor emite o decizie colectivă de punere în plată, conform modelului din Anexa nr.2f) la 

prezenta procedură.  

(8) La solicitarea expresa a beneficiarilor, la cererea scrisă a acestora, se poate elibera o 

decizie individuala de plata a drepturilor. 

(9) In perioada 1 decembrie 2018 - 1 ianuarie 2019, activitățile necesare plăților aferente 

dreptului la prestațiile sociale ale persoanelor cu handicap se efectuează de către personalul 

transferat de la direcțiile generale.  

 

 


