
 
                                                                                                                           

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte  

cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale 

 de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.11.2021, 

urmare adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr. 

32279 din 03.11.2021,  înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la  nr. 19554 din 03.11.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 20613 din 19.11.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 20614 din 

19.11.2021, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.209/19.12.2019 privind aprobarea Planului de 

restructurare, avizat de ANPD cu nr.9172/ANPD/30.10.2019, 

în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. II 

alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte 

normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, art.31 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007 și Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și protecției 

socialenr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 

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

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

h o t ă r ă ş t e : 

 Art. 1 Se aprobă înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Adășeni, urmare a  restructurării Centrului de Îngrijire și Asistență Adășeni, cu sediul în 

comuna Adășeni, str. Unirii, nr.20, judetul Botoșani, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu o capacitate de 50 locuri, conform 

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

 Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. 

 

       Președinte,                                                    CONTRASEMNEAZĂ:     

           Doina – Elena Federovici                                     Secretar general al județului, 

                                                                             Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 Botoşani,  

Nr. 241 din 25.11.2021 



 
                                                                                                                         ANEXA 

         la Hotărârea nr. 241 din 25.11.2021 

 

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

Dizabilități Adășeni 
  

  Tip personal Posturi Total 

Personal de 

conducere 
Șef centru 1 post 

1 post 

 Personal de 

specialitate îngrijire şi 

asistenţă 

Psiholog 1 post 

35,5 posturi 

 

 

 

Asistent social  1 post 

Kinetoterapeut 1 post 

Medic 1 post cu ½ normă 

Asistent medical 8 posturi       

Pedagog de recuperare  1 post 

Instructor de ergoterapie 1 post 

Infirmier 22 posturi 

 

Personal cu funcţii 

administrative 

Referent 1 post 

 

22 posturi 

 

 

 

Inspector de specialitate 1 post  

Magaziner 1 post 

Muncitor calificat 7 posturi 

Bucătar calificat 4 posturi 

Muncitor necalificat 2 posturi 

Îngrijitor 5 posturi 

Șofer 1 post 

 

Total personal contractual                                                                                         58,5 posturi 

 

      Președinte,                                                         CONTRASEMNEAZĂ:     

           Doina – Elena Federovici                                        Secretar General al Județului, 

                                                                                Marcel - Stelică Bejenariu 


