
 
                                                                                                                                      Proiect 

                                                                                                                        Nr. 33 din 18.02.2020 

 

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 27 februarie 2020, 

urmare adresei nr.4213/11.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al  Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.2259/17 

februarie 2020 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.2260 din 17.02.2020; 

    - 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 alin.(1) 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, Centrul de Recuperare şi Reabilitare și Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani,  în 

cuantum de 4.543 lei/lună. 

Art.2 – 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,                                                              Avizat pentru legalitate, 

            COSTICĂ MACALEŢI                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

__________2020 

Nr._____ 



Nr.2259/17.02.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Potrivit prevederilor art.94, alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind  protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, protecţia persoanelor cu handicap se finanţează din următoarele 

surse: 

a) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

b) bugetele locale ale judeţelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti; 

c) bugetul de stat; 

d) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii 

sociale în centre;  

e) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 

Conform art.54 alin.(1) din acelaşi act normativ, persoana cu handicap are dreptul să fie 

îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa. 

În cazul în care nevoile individuale ale persoanei  cu handicap nu pot fi asigurate în 

localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul, persoana cu handicap poate fi 

îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face pe baza  

costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu 

handicap este îngrijită şi protejată. 

Art.33 din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap prevede obligativitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani de a stabili costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap şi a-l înainta spre 

analiză şi aprobare Consiliului Judeţean. 

La stabilirea costului mediu lunar se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu 

bunuri şi servicii (cheltuieli efectuate pentru hrană, întreţinere, gospodărie, obiecte de inventar, 

echipament şi cazarmament), decontarea efectuându-se lunar pentru luna anterioară. 

Cu adresa nr.4213/11.02.2020 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani înaintează Nota de fundamentare privind stabilirea costului mediu lunar pentru o persoană 

adultă cu handicap, din centrele rezidenţiale care funcţionează în subordinea acesteia, astfel: 

- lei – 

Nr. 

crt. 

Denumire centru Total 

cheltuieli 

Număr 

beneficiari 

Cost mediu 

lunar/ 

beneficiar 

1 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda 3.936.177 61 5.377 

2 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi 2.961.444 50 4.936 

3 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni 3.509.784 88 3.324 

4 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bucecea 1.022.140 18 4.732 

5 Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Ionăşeni 

3.582.826 67 4.456 

6 Centrul de Îngrijire şi Asistență Dersca 1.997.757 30 5.549 



7 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități  „Lucie 

Lecomte” Botoșani 

1.748.928 30 4.858 

8 Centrul de Îngrijire şi Asistență Stăuceni 2.612.217 48 4.535 

TOTAL COST MEDIU 

LUNAR/BENEFICIAR D.G.A.S.P.C. 

BOTOŞANI 

21.371.273 392 4.543 

 

În cadrul acestor centre rezidenţiale, persoanelor adulte cu handicap li se asigură serviciile 

sociale prevăzute de legislaţia în vigoare care sunt acordate de personal calificat şi care dispun de 

infrastructura necesară furnizării acestora (asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, 

atât pentru tratamentul ambulatoriu asistenţei de recuperare/reabilitare, servicii gratuite de cazare şi 

masă etc.). 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSTICĂ MACALEŢI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              
DIRECŢIA BUGET –  FINANŢE             

Nr. 2260 din 17 februarie 2020                                                                      VIZAT, 

                                                                                                               VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                        CONSTANTIN-LIVIU TOMA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit prevederilor art.94, alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind  protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, protecţia persoanelor cu handicap se finanţează din următoarele 

surse: 

f) bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor; 

g) bugetele locale ale judeţelor, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti; 

h) bugetul de stat; 

i) contribuţii lunare de întreţinere a persoanelor cu handicap care beneficiază de servicii 

sociale în centre;  

j) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 

Conform art.54 alin.(1) din acelaşi act normativ, persoana cu handicap are dreptul să fie 

îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa. 

În cazul în care nevoile individuale ale persoanei  cu handicap nu pot fi asigurate în 

localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul, persoana cu handicap poate fi 

îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face pe baza  

costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu 

handicap este îngrijită şi protejată. 

Art.33 din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap prevede obligativitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani de a stabili costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap şi a-l înainta spre 

analiză şi aprobare Consiliului Judeţean. 

La stabilirea costului mediu lunar se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu 

bunuri şi servicii (cheltuieli efectuate pentru hrană, întreţinere, gospodărie, obiecte de inventar, 

echipament şi cazarmament), decontarea efectuându-se lunar pentru luna anterioară. 

Cu adresa nr.4213/11.02.2020 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani înaintează Nota de fundamentare privind stabilirea costului mediu lunar pentru o persoană 

adultă cu handicap, din centrele rezidenţiale care funcţionează în subordinea acesteia, astfel: 

- lei – 

Nr. 

crt. 

Denumire centru Total 

cheltuieli 

Număr 

beneficiari 

Cost mediu 

lunar/ 

beneficiar 

1 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda 3.936.177 61 5.377 

2 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dorohoi 2.961.444 50 4.936 

3 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni 3.509.784 88 3.324 

4 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bucecea 1.022.140 18 4.732 

5 Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Ionăşeni 

3.582.826 67 4.456 

6 Centrul de Îngrijire şi Asistență Dersca 1.997.757 30 5.549 



7 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități  „Lucie 

Lecomte” Botoșani 

1.748.928 30 4.858 

8 Centrul de Îngrijire şi Asistență Stăuceni 2.612.217 48 4.535 

TOTAL COST MEDIU 

LUNAR/BENEFICIAR D.G.A.S.P.C. 

BOTOŞANI 

21.371.273 392 4.543 

 

În cadrul acestor centre rezidenţiale, persoanelor adulte cu handicap li se asigură serviciile 

sociale prevăzute de legislaţia în vigoare care sunt acordate de personal calificat şi care dispun de 

infrastructura necesară furnizării acestora (asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, 

atât pentru tratamentul ambulatoriu asistenţei de recuperare/reabilitare, servicii gratuite de cazare şi 

masă etc.). 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile  pentru includerea 

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 

 

 
 

 


