
 
           

                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

„Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani  

                 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17.12.2020, 

          urmare adresei nr.28546 din 15.10.2020 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.14277 din 15.10.2020, 

          analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.18228 din  

10.12.2020 privind propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, 

          având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 18229 din 10.12.2020; 

-  Avizul comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi agrement; 

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene; 

- Avizul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 

nr. 27555 din 02.12.2020,                     

în conformitate cu prevederile art.51 alin.(6) lit. a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.268/2007 şi ale art.25 alin.(2) din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale 

pentru persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui A.N.P.D. nr.877/2018, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit. b), 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 înfiinţarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități „Ionaș”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 12 locuri, prin restructurarea Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Ionășeni („Casa Rosetti” și „Casa Ionaș”), conform structurii 

organizatorice prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.99 din 29.07.2020 își 

încetează aplicabilitatea 

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

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcţia Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

                               

 
  PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 
 

 

Botoşani,  

Nr. 162 din 17.12.2020 



        Anexa 
                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

             nr. 162 din 17.12.2020 

 

Structura Organizatorică a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  „Ionaș”, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani 
 

Tip personal Posturi Total 

 

Personal de specialitate 

de îngrijire și asistență 

Asistent social 
1 post 

 

 

9 posturi 

Asistent medical 2 posturi 

Instructor de ergoterapie 1 post 

Infirmier 5 posturi 

Personal cu funcţii 

administrative 

Muncitor calificat 1 post 

 

 

 

3 posturi 

 

 

 

Bucătar calificat 

 

2 post 

Total personal contractual                                                                      12,0 posturi 

 

 

                
  PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 
 


