
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ã R Â R E A  N R. __________
privind organizarea festivalului anual dedicat persoanelor cu dizabilități din

Ploiești "Dizabilitate și Prietenie"

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 Comunicare, Relații Publice și
Situații De Urgență nr.__________/____________, al Direcţiei Economice,
Direcției Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, și
Contracte nr.__________/____________, prin care se propune organizarea unui
festival anual dedicat persoanelor cu dizabilități din Ploiești "Dizabilitate si
Prietenie",

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;
- Art. 4, art. 8, art. 19, art. 26 și art. 30 ale Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi;
- Art. 6, art. 7, art. 8, art. 21 și art. 91 ale Legii 448/2006 privind protecția şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ţinând cont de avizul favorabil din data de ___________ al Comisiei nr. 6
pentru învăţămant, sănatate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport;

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 organizarea anuală, în luna iunie, de către Primăria
Municipiului Ploiești, a festivalului dedicat persoanelor cu dizabilități din Ploiești
"Dizabilitate și Prietenie", festival având ca obiectiv principal combaterea izolării
sociale și deschiderea de noi oportunități pentru incluziune socială și dezvoltare
personală potrivit obligațiilor asumate de statul român prin ratificarea Convenţiei
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea



Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite și pentru respectarea drepturilor acestor
persoane, așa cum sunt ele definite în Legea 448/2006 privind protecția şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art. 2. Festivalul se va desfășura pe parcursul a două zile, sâmbătă și
duminică.

Art. 3. Festivalul este dedicat tuturor categoriilor de persoane cu dizabilități,
indiferent de vârstă.

Art. 4. În cadrul Festivalului se vor organiza activități culturale (spectacole,
concerte, ateliere de pictură etc.), activități sportive dedicate persoanelor cu
dizabilități, ateliere de creație și hand-made, târg de ONG-uri ce activează în
domeniu, precum și alte activități specifice.

Art.5. Alocarea sumelor pentru finanțarea festivalului se va face din bugetul
local al municipiului Ploiești din capitolul 67.02.20 și festivalul va fi inclus în lista
evenimentelor anuale organizate de către Direcția Comunicare și Relații Publice.
Bugetul festivalului va fi completat prin încheierea de parteneriate cu ONG-uri și
persoane juridice.

Art.6. Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații De Urgență, Serviciul
de Gospodărire Urbană, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, Casa de Cultură I. L. Caragiale, vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. 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 organizarea festivalului anual
dedicat persoanelor cu dizabilități din Ploiești "Dizabilitate si Prietenie"

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;

- Art. 4, art. 8, art. 19, art. 26 și art. 30 ale Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi;

- Art. 6, art. 7, art. 8, art. 21 și art. 91 ale 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;

Ținând cont că

- La nivelului Municipiului Ploiești sunt înregistrate 10.740 de persoane cu
dizabilități, copii și adulți;

- La nivelul municipiului Ploiești nu există activități specifice și
evenimente dedicate socializării și integrării persoanelor cu nevoi
speciale și nici programe de conștientizare pentru combaterea
discriminării acestora,



Supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului
Ploiești proiectul de hotărâre privind organizarea festivalului anual dedicat
persoanelor cu dizabilități din Ploiești "Dizabilitate și Prietenie".

Obiectivul principal al proiectului este combaterea izolării sociale și
deschiderea de noi oportunități pentru incluziune socială și dezvoltare personală
potrivit obligațiilor asumate de statul român prin ratificarea Convenţiei privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite și pentru respectarea drepturilor
acestor persoane, așa cum sunt ele definite în Legea 448/2006 privind protecția
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește creșterea gradului de
conștientizare și acceptanță în rândul membrilor comunității, încurajând
nediscriminarea persoanelor cu dizabilități, precum și integrarea și incluziunea
socială a acestora, care reprezintă o obligație legală a autorităților publice
locale.

Festivalul va fi deschis tuturor persoanelor cu dizabilități din Ploiești,
organizațiilor neguvernamentale de profil, precum și celor două centre școlare
de educație incluzivă din Ploiești (nr. 1 și nr. 2).

Consilieri locali:

Mihai Tonsciuc ……………………………..

Magdalena Trofin …………………………..


