
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ã R Â R E A  N R. __________
privind înfiinţarea, pe lângă Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare

Ploieşti, a Comitetului Local pentru dialog și incluziune socială a persoanelor
cu dizabilități

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Având în vedere Referatul de Aprobare al domnilor consilieri,
Magdalena Trofin, Mihai Tonsciuc, precum și Raportul de Specialitate
nr.______/________ al Direcției Administrației Publice, Juridic-Contencios,
Achiziții Publice, și Contracte nr.______/____________, al Administrației
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune înființarea unui
Comitet Local pentru dialog și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități,

În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30
martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007;
- Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
- Art. 91 al Legii 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;

Ţinând cont de avizul favorabil din data de ___________ al Comisiei nr. 5
pentru protecţie şi asistenţă socială;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7), lit. a), e) și f), art.139 alin.
(1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă înfiinţarea, pe lângă Administraţia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploieşti (abreviat ASSC Ploiești), a Comitetului Local pentru dialog și
incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică.



Art.2.
(1) Comitetului Local pentru dialog și incluziune socială va avea următoarea

componență:
- membrii Comisiei nr. 5 pentru protecţie şi asistenţă socială a Consiliului

Local Ploiești;
- 3 (trei) reprezentanți ai Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Ploiești ce vor fi numiți prin decizie a Directorului ASSC Ploiești, dintre
care unul va avea rol de Secretar al Comitetului.

- reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap
sau care reprezintă interesele acestora.
(2) Membrii Comitetului nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată

în această calitate.
Art. 3. Comitetului Local pentru dialog și incluziune socială se va întruni

trimestrial, la sediul ASSC Ploiești din Piața Eroilor nr. 1A, etaj 5, în a doua
săptămână a primei luni din fiecare trimestru. Data și ora va fi comunicată
membrilor Comitetului de către Secretarul Comitetului.

Art. 4. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu
handicap sau care reprezintă interesele acestora se vor înscrie pentru a face parte
din Comitetului Local pentru dialog și incluziune socială prin transmiterea unui
scrisori de intenție care să cuprindă și datele de identificare ale organizației către
Administrația Serviciilor Sociale Ploiești la adresa Str. Piata Eroilor Nr.1A, Ploiești
sau prin email către office@asscploiesti.ro.

Art.5. La şedinţele Comitetului Local pot participa, în calitate de invitaţi, şi
reprezentanţi ai altor autorităţi, instituţii publice şi asociaţii.

Art.6. Comitetului Local va avea ca principală activitate:
- analiza principalelor probleme cu care se confruntă la nivel local persoanele

cu dizabilități
- propune instituţiilor abilitate soluții, inclusiv propuneri de proiecte de

hotărâri de Consiliu Local, privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
persoanelor cu dizabilități din Ploiești;

- poate sesiza organele competente cu privire la încălcarea drepturilor
persoanelor cu handicap  din Mun. Ploiești.

- poate propune activităţi iniţiate și desfășurate de către ASSC și alte instituții
din subordinea Consiliului Local menite să conducă la combaterea izolării
sociale și deschiderea de noi oportunități pentru incluziune socială și
dezvoltare personală.
Art.7. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică de către Direcţia
Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiesti, astăzi ____________________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

NR. _____________/_________________

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, pe lângă Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, a Comitetului Local pentru dialog

și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

În baza prevederilor
- Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30
martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007;
- Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
- Art. 91 al Legii 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;

Luând în considerare

- Prevederile art. 129 alin (1), alin (7), lit. a), e) și f), art. 139 alin. (1),
coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de avizul favorabil din data de ___________ al Comisiei nr.
5 pentru protecţie şi asistenţă socială.

Supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului
Ploiești proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, pe lângă Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, a Comitetului Local pentru dialog și
incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul principal al proiectului este crearea unui cadru pentru dialog
social, colaborare și parteneriat cu organizațiile neguvernamentale ale
persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora în scopul



identificării unor noi oportunități pentru incluziune socială și dezvoltare
personală a persoanelor cu dizabilităţi în municipiul Ploiești.

Legea 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap stipulează obligativitatea autorităților administrației publice locale
de a întreține astfel de relații de dialog cu organizațiile non-guvernamentale care
militează pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Considerăm că doar prin comunicare și dialog cu cei ce reprezintă
interesele persoanelor cu dizabilități pot fi identificate problemele cu care se
confruntă aceștia în municipiul Ploiești și soluțiile cele mai bune pentru
rezolvarea acestora.

Avand în vedere cele expuse mai sus, propunem înființarea Comitetului
Local pentru dialog și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități având în
componență reprezentanți ai Administrației Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiești, consilieri locali, membri ai Comisiei nr. 5 pentru protecţie şi asistenţă
social din cadrul Consiliului Local Ploiești și reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele
acestora.

Consilieri Locali:

Mihai Tonsciuc ……………………………..

Magdalena Trofin …………………………..


