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PROIECT 

H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare medicală de specialitate 

pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav din oraşul Techirghiol 

 

 Consiliul Local al Oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data ___________________. 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr. _________ / _________ 

prezentate de d-nul primar – Iulian Constantin Soceanu, precum şi avizul Comisiei pe domenii de 

specialitate nr. _________ / ___________, 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială nr. ___________ / ___________; 

- H.C.L. nr. 236 / 2019, privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de 

recuperare medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap din oraşul 

Techirghiol; 

- Prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 9, art.16, art. 17, art. 18, lit. a) şi 

art. 19, lit. g) şi h), Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 273/2006,  privind finanţele publice locale, 

 Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. a), alin. 7, lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă decontarea facturilor privind serviciile medicale de recuperare medicală 

de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav din oraşul Techirghiol pentru anul 

2021. 

Art. 2 - Suma maximă decontată pentru anul 2021 este de 2.000 lei/lună, în baza 

documentelor justificative, în condiţiile legii. 

Art. 3 – Secretarul General al Orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ________ voturi pentru, _________ voturi 

împotrivă, _______ abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi, ___________________ 

 Nr. __________ 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Nr. 20996/11.12.2020 

Primar, 

SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare 

medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav  

din oraşul Techirghiol pentru anul 2021 

 

1. TEMEIUL DE FAPT: - obligaţia Autoritaţilor Publice Locale prevăzute de Legea nr. 448/2006, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv “în cadrul procesului de învăţâmânt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele 

cu handicap au dreptul la servicii educaţionale de sprijin, iar autorităţile publice locale au obligaţia 

de a asigura servicii educaţionale de sprijin pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora prin 

specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale în vederea asigurării accesului în unităţile şi 

instituţiile de învăţâmânt”. 

2. TEMEIUL DE DREPT: - prevederile art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, precum şi prevederile art. 9, art. 16, art. 17 şi art. 18, lit. a) şi art. 19, lit. g) şi 

h) din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: – luând în considerare copiii diagnosticaţi cu boli care 

necesită terapie logopedică, comportamental aplicată, de interacţiune socială, stimulare senzorială, 

ergoterapie, prin arte combinate, consiliere psihopedagogică permanentă şi care sunt încadraţi în 

grad de handicap grav, precum şi familiile acestor copii sunt lipsite de resursele materiale care să 

asigure existenţa zilnică decentă a familiei, plata utilităţilor, cât şi costul acestor proceduri / terapii. 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: – Hotărârea Consiliului Local Techirghiol nr. 

236 / 11.12.2019, privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare 

medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap din Oraşul Techirghiol. 

5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: - Direcţia de Asistenţă Socială propune spre aprobare 

actualizarea Hotărârii Consiliului Local Techirghiol nr. 236 / 11.12.2019, pentru decontarea 

serviciilor medicale pentru anul 2021, iar suma ce se va deconta va fi de maxim 2.000 lei/lună. 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: – depunem alăturat copie H.C.L. nr. 236 / 11.12.2019, 

privind decontarea serviciilor medicale, raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială şi 

proiectul de hotărâre. 
 

AVIZAT,          AVIZAT, 

Şef CBIT       DIRECTOR ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

VĂLEANU VIOREL        LOGOFĂTU INDIRAN 

 

 

 

 

Insp. Murtaza Gildan 
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Nr. 20995/11.12.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor 

de recuperare medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav  

din oraşul Techirghiol pentru anul 2021 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 rep. privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile locale au obligaţia de a asigura servicii 

educaţionale de sprijin pentru persoanele cu handicap din localitate.  

 Ca urmare, propun aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare 

medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav din oraşul Techirghiol 

pentru anul 2021. 

Suma maximă decontată pentru anul 2021 este de 2.000 lei/lună, în baza documentelor 

justificative, în condiţiile legii. 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 


