
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere  

pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru  

persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31 ianuarie 2023, 

urmare adresei nr.1577/12.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al  Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 1383 / 

20 ianuarie 2023 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din centrele 

rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoşani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget–Finanțe nr. 1384 din 20.01.2023; 

    - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

    - Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement, 

în conformitate cu prevederile art.94 alin.(3) şi art.54 din Legea nr.448/2006 privind 

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

ulterioare, precum şi art.33 şi art.53 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru asistaţii din Centrele de Îngrijire 

şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani,  în cuantum de 6.097,00 lei/lună. 

Art.2  -  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr.8/27.01.2022 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru asistaţii din centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. 

Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate şi Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

    DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

Botoşani, 

Nr. 19 din 31.01.2023 


