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Avocatul Poporului solicită, între altele, primarului Comunei Manoleasa, județul
Botoșani, să verifice modul în care funcționarii publici cu atribuții în domeniul
asistenței sociale își îndeplinesc atribuțiile – Recomandare emisă după sesizarea
din oficiu și demersurile realizate după decesul unui copil de 12 ani, care
cântărea numai 6 kilograme

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către primarul Comunei
Manoleasa, județul Botoșani, în care i-a solicitat să dispună măsurile necesare pentru
respectarea: dispozițiilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al
compartimentului de asistență socială organizată la nivelul comunelor, având în vedere
că în domeniul protecției drepturilor copilului, Compartimentul destinat protecției și
promovării drepturilor copilului are obligația de a monitoriza și a analiza situația copiilor
din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor
copiilor; prevederilor stabilite, în același sens, de art.118 din Legea nr.272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului. În Recomandare i se mai solicită primarului
Comunei Manoleasa să verifice modul în care funcționarii publici cu atribuții în domeniul
asistenței sociale din cadrul autorității locale își îndeplinesc obligațiile stabilite prin Fișa
postului în baza normelor legale în vigoare, vizând/aprobând documentele întocmite de
acest compartiment (rapoarte de vizită, anchete sociale, propuneri de măsuri etc.).
Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu și a demersurilor efectuate după ce
mass-media a prezentat un posibil caz de neglijare a unui copil în vârstă de 12 ani,
care cântărea numai 6 kilograme și a ajuns la spital malnutrit și deshidratat, fetița
decedând ulterior.
În urma demersurilor realizate, Avocatul Poporului a constatat, între altele, că
Primăria comunei Manoleasa, județul Botoșani a analizat cu superficialitate cazul fetiței,
întrucât nu l-a monitorizat cu atenția necesară, fapt ce a condus la o continuă degradare
a stării de sănătate a acesteia, culminând în cele din urmă cu decesul copilului. Față de
cele constatate a fost emisă Recomandarea sus-menționată, al cărei întreg conținut poate fi
consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări – 2019.
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