
                                                                                                                             
                               Proiect 

Nr. 100 din 22.07.2020 

                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E 

privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

(CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani 
                 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de ____ iulie 2020, 

          urmare adresei nr.26470 din 07.11.2019 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani,  
          analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 17809 din 

21.11.2019 privind propunerea de înființare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, 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. 17810 din 21.11.2019; 

-  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 şi parteneriate, 

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

nr. 10722 din 13.12.2019, 

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”, alin.(5) lit. „b” și 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 şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, fără personalitate juridică, în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 18 locuri 

prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea, 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 Direcţia Buget – Finanţe din cadrul aparatului de specialitate şi 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

                
 

PREŞEDINTE,                                             Avizat pentru legalitate, 

                         Costică Macaleţi                                        Secretar General al Judeţului,      

                                                                                               Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

Botoşani,  

Nr.____ din_____ 2020 



                                                                                                                                                                                          

             Anexa 

                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

            nr. ________ din________ 2020 

 

 

 

Structura Organizatorică a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan ” Bucecea , judeţul Botoşani 

 

 

 

 

Structură de personal Posturi Total 

Personal de 

conducere 

Şef centru  1 post 
1 post 

 

 

 

Personal de 

specialitate de 

îngrijire şi asistenţă 

Asistent social 1 post 
 

 

 

 

11,5 posturi 

Psiholog 1 post 

Medic  1 post cu ½ normă 

Asistent medical 3 posturi 

Infirmier 6 posturi 

   

Personal cu funcţii 

administrative 

Magaziner 1 post 

6 posturi 
Muncitor calificat  3 posturi 

Îngrijitor 1 post 

Referent 1 post 

Total personal contractual                                                                      18.5 posturi 

   

 

 

 

                            PREŞEDINTE,                                               Avizat pentru legalitate,           

                           Costică Macaleţi                                         Secretar General al Judeţului,      

                                                                                                    Marcel - Stelică Bejenariu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr.17809 din 21.11.2019 

  

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
  În conformitate cu art.173 alin.(1) lit. d) şi alin (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, una din atribuțiile Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a 

serviciilor publice de interes judeţean, respectiv de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu 

handicap, a peroanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 În contextul modificărilor legislative intervenite în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap sunt: locuinţe protejate, centre pentru viață independent, centre de abilitare şi reabilitare , 

centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/centre de criză. 

 Potrivit Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 

privind Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, procesul de 

reorganizare este centrat pe stabilirea profilului centrului rezidenţial, motiv pentru care persoanele adulte cu 

handicap asistate au fost evaluate utilizând Fişa de evaluare a beneficiarului.  

 Pentru ducerea la îndeplinire, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, 

prin membrii echipelor de evaluare desemnaţi prin Dispoziţia directorului executiv nr.868 /26.11.2018, a 

prelucrat datele obţinute în urma evaluării, iar rezultatele au fost înregistrate într-un raport sintetic, finalizat cu 

propunerea de reorganizare a centrelor rezidenţiale. 

 Pentru a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, identificate în 

baza evaluărilor individuale, ținând cont de opinia lor şi de prevederile standardelor minime specifice de 

calitate şi a legislaţiei în domeniu, prin adresa nr. 26470 din 07.11.2019, înregistrată la Consiliul judeţean 

Botoşani cu nr. 17064 din 07.11.2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 

propune reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea, cu o capacitate de 18 locuri.. 

Membrii desemnaţi prin Dispoziţia directorului executiv nr.868 /26.11.2018 au aplicat modelul fişelor 

de evaluare anexă la „Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu 

handicap” aprobată prin Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 

877/2018, pentru un număr de 18 beneficiari şi în urma  prelucrării datelor obţinute s-a constatat că pentru 

desfășurarea activităților cotidiene au nevoie de sprijin continuu –  11 persoane, regulat – 7 persoane.  

De asemenea, s-a constatat faptul că toţi cei 18 beneficiarii necesită activități și servicii specifice unui 

centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 

Faţă de cele prezentate și urmărindu-se îmbunătățirea calității activității de protecție prin diversificarea 

serviciilor de asistenţă specială acordate acestora, în concordanță cu politicile şi strategiile naţionale și 

judeţene, pentru asigurarea condiţiilor de  respectare a drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a 

nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și 

justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, coroborate cu art. I pct. 7  și art. II din O.U.G. nr. 

69/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap și Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/2018 privind Metodologia de reorganizare a 

centrelor rezidenţiale, propun înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan” Bucecea, judeţul Botoşani, fără personalitate juridică, în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 18 locuri, prin reorganizarea 
Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi (CIA) „Sf. 

Ioan” Bucecea , în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. 

                                             

 

PREŞEDINTE, 

Costică Macaleţi 

 



 
Nr. 17810  din 21.11.2019                                                                             Vizat,                                                       

                                                                                                       Vicepreședinte,                                                                                          

                                                                                                     Constantin-Liviu Toma                         
 

                                                                                                                                                                      

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  În conformitate cu art.173 alin.(1) lit. d) şi alin (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, una din atribuțiile Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a 

serviciilor publice de interes judeţean, respectiv de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor adulte cu handicap, a peroanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate 

în nevoie socială. 

 În contextul modificărilor legislative intervenite în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, tipurile de centre rezidenţiale 

pentru persoane adulte cu handicap sunt: locuinţe protejate, centre pentru viață independent, centre de 

abilitare şi reabilitare , centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/centre de criză. 

 Potrivit Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 

877/2018 privind Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 

handicap, procesul de reorganizare este centrat pe stabilirea profilului centrului rezidenţial, motiv 

pentru care persoanele adulte cu handicap asistate au fost evaluate utilizând Fişa de evaluare a 

beneficiarului.  

 Pentru ducerea la îndeplinire, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Botoşani, prin membrii echipelor de evaluare desemnaţi prin Dispoziţia directorului executiv nr.868 

/26.11.2018, a prelucrat datele obţinute în urma evaluării, iar rezultatele au fost înregistrate într-un 

raport sintetic, finalizat cu propunerea de reorganizare a centrelor rezidenţiale. 

 Propunerea de profil a centrului rezidenţial are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare, 

care relevă faptul că aproximativ 60% dintre beneficiari au nevoie de activități şi servicii specifice 

dintre cele prevăzute în standardele specifice minime de calitate obligatorii, aprobate prin Ordinul 

ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019. 

 Pentru a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, 

identificate în baza evaluărilor individuale, ținând cont de opinia lor şi de prevederile standardelor 

minime specifice de calitate şi a legislaţiei în domeniu, prin adresa nr. 26470 din 07.11.2019, 

înregistrată la Consiliul judeţean Botoşani cu nr. 17064 din 07.11.2019, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani propune reorganizarea Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea, cu o capacitate de 18 locuri. 

Astfel, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea, cod serviciu social 8790 CR-D-I, 

a fost înfiinţat începând cu data de 29.06.2012, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65 

din 29.06.2012 şi funcţionează fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.  

  Centrul funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare 

a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului specific. 

 Accesul la centru este facil, amplasamentul acestuia fiind ,în nord – vestul judeţului Botoşani, 

oraşul Bucecea, la circa 20 de km de municipiul Botoşani, asigurând cu uşurinţă accesul la serviciile 

din comunitate ( medicale, educaţionale, spirituale, etc.). Terenul, în suprafață de 1091 mp, este situat 

în intravilanul oraşului Bucecea (centrul oraşului), la o distanţă de circa 100 m faţă de drumul 

naţional DN 29B, pe partea sudică a acestuia pe direcţia de mers dinspre municipiul Botoșani spre 

punctul de trecere al frontierei de la Siret.  



 Clădirea centrului este structurată pe parter și etaj, dispunerea încăperilor fiind realizată astfel 

încât să se asigure toate funcţiunile necesare persoanelor cu dizabilităţi asistate, precum şi asigurarea 

condiţiilor optime a activităţilor de găzduire, cazare, alimentaţie, îngrijire personală, asistenţă pentru 

sănătate în spații special amenajate şi dotate în acest scop, respectiv: 

 6 dormitoare dimensionate pentru a găzdui câte 3 beneficiari, ce asigură suprafaţa de cel puţin 

6 mp/beneficiar ; 

 4 grupuri sanitare (3 grupuri sanitare pentru beneficiari, din care unul este adaptat pentru a fi 

folosit de cei care utilizează fotoliul rulant, 1 grup sanitar pentru personalul angajat; grupurile 

sanitare sunt dotate cu chiuvete, vase wc, duşuri /cadă, instalaţie apă caldă/rece); 

 bucătărie; 

 sală de mese; 

 două magazii (o magazie alimente şi una pentru echipament); 

 birou (cabinet psihologic şi asistenţă socială); 

 spălătorie; 

 camera de ergoterapie; 

 cabinet medical. 

Spaţiul verde din curtea centrului este compus dintr-o livadă de meri (385mp), destinaţia 

acesteia fiind de a asigura beneficiarilor o parte din necesarul de fructe, o mini-grădină de zarzavaturi 

(100 mp) care asigură o parte din legumele necesare pregătirii mesei.  

           Circulaţiile pietonale ocupă 210 mp şi sunt destinate accesului personalului de deservire şi a 

beneficiarilor la diferite obiective amplasate pe teren, cât şi plimbărilor de relaxare în zona spaţiilor 

verzi. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  este realizată cu ajutorul beneficiarilor din centru, 

această activitate având atât un rol ocupaţional, de îmbunătăţire a expresiei arhitecturale şi refacere a 

cadrului natural,  cât şi de relaxare. 

 Clădirea centrului rezidenţial este o construcţie de tip monobloc în care sunt amplasate 

încăperile necesare cazării beneficiarilor, desfăşurării activităţilor şi este un serviciu de tip rezidențial 

cu o capacitate aprobată de 18 locuri, pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate şi asigură pe 

perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia 

(găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, consiliere psihosocială şi suport 

emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării 

familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii.   

Centrul va funcţiona cu un număr de 18,5 posturi, după cum urmează:  

Structură de personal Posturi Total 

Personal de 

conducere 

Şef centru  1 post 
1 post 

 

 

 

Personal de 

specialitate de 

îngrijire şi asistenţă 

Asistent social 1 post 
 

 

 

 

11,5 posturi 

Psiholog 1 post 

Medic  1 post cu ½ normă 

Asistent medical 3 posturi 

Infirmier 6 posturi 

   

Personal cu funcţii 

administrative 

Magaziner 1 post 

6 posturi 
Muncitor calificat  3 posturi 

Îngrijitor 1 post 

Referent 1 post 

 



Prin dispoziția nr. 868/26.11.2018, conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani a desemnat  o echipă  

de evaluare din cadrul „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea”,  pentru a evalua  

nevoile individuale specifice fiecărui beneficiar. 

Membrii echipei au aplicat modelul fişelor de evaluare anexă la „Metodologia de reorganizare 

a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap” aprobată prin Decizia Președintelui 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018, pentru un număr de 18 

beneficiari şi în urma  prelucrării datelor obţinute s-a constatat că pentru desfășurarea activităților 

cotidiene au nevoie de sprijin continuu –  11 persoane, regulat – 7 persoane.  

          De  asemenea, s-a constatat că toţi cei 18 beneficiari necesită activităţi şi servicii specifice unui 

centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi, respectiv:  

Activităţi Spaţiul în care se va desfăşura activitatea Personal implicat 

Informare şi consilier 

socială 

cabinet psihologic şi asistenţă socială din 

cadrul centrului rezidenţial 

Asistent social 

Consiliere psihologică 
cabinet psihologic şi asistenţă socială din 

cadrul centrului rezidenţial 

Psiholog 

Abilitare şi reabilitare 
camera de ergoterapie din cadrul centrului 

rezidenţial 

Psiholog 

Asistent social 

Îngrijire şi asistenţă 
cabinet medical, dormitoarele beneficiarilor 

din cadrul centrului rezidenţial 

Infirmieră 

Asistent medical 

Medic  

Menţinerea/dezvoltarea 

aptitudinilor cognitive 

camera de ergoterapie din cadru centrului 

rezidenţial 

Psiholog 

Asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

aptitudinilor zilnice 

camera de ergoterapie din cadru centrului 

rezidenţial 

Psiholog 

Asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

aptitudinilor de mobilitate 

centrul de servicii de recuperare neuromotorie 

de tip ambulatoriu/staţiuni balneoclimaterice 

Medic BFT, asistent 

medical BFT, asistent 

medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de 

autoîngrijire 

camera de ergoterapie, dormitoarele 

beneficiarilor din cadrul centrului rezidenţial  

Infirmieră 

Asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de îngrijire a 

propriei sănătăţi 

cabinet medical din cadrul centrului 

rezidenţial, camera de ergoterapie 

Asistent medical 

Medic 

Psiholog 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de 

autogospodărire 

camera de ergoterapie, dormitoarele 

beneficiarilor din cadrul centrului rezidențial, 

spaţiile verzi din curtea centrului rezidențial 

Infirmieră 

Asistent medical 

Menţinerea/dezvoltarea 

deprinderilor de 

interacţiune 

camera de ergoterapie din cadrul centrului 

rezidențial 

Psiholog 

Asistent social 

Educaţie/ pregătire pentru 

muncă 

camera de ergoterapie din cadrul centrului 

rezidențial 

Asistent social 

Psiholog 

 

Asistenţă şi suport pentru 

luarea unei decizii 

Cabinet psihologic şi asistenţă socială din 

cadrul centrului rezidențial 

Asistent social 

Psiholog 

Integrare şi participare 

socială şi civică – 

participarea la acţiuni de 

recreere şi petrecere a 

timpului liber, vizite, 

organizarea sărbătoririi 

zilelor de naşteri a unor 

sărbători religioase, etc 

Activităţi desfăşurate în comunitate 

Camera de ergoterapie din cadrul centrului 

rezidenţial 

Asistent social 

Psiholog 

Infirmieră 

Asistent medical 

 

Faţă de cele prezentate și urmărindu-se îmbunătățirea calității activității de protecție prin 

diversificarea serviciilor de asistenţă specială acordate acestora, în concordanță cu politicile şi 

strategiile naţionale și judeţene, pentru asigurarea condiţiilor de  respectare a drepturilor persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi a nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar prevăzute în Anexa nr. 1 la 



Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 

coroborate cu art. I pct. 7 și art. II din Ordonanța de urgență nr. 69/2018, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și 

Decizia Președintelui ANPD nr. 877/2018 privind Metodologia de reorganizare a centrelor 

rezidenţiale, se propune înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi (CIA) „Sf. Ioan ” Bucecea, judeţul Botoşani, fără personalitate juridică, în structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu o capacitate de 18 locuri, 

prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan ” Bucecea”. 

Având în vedere aspectele menționate precum și prevederile art. 51, alin. 6 , lit .a, din Legea 

nr 448/2006 coroborat cu art. 31 din H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

handicap şi cu art.25 alin. 2 din Decizia Președintelui A.N.P.D. nr. 877/2018 privind Metodologia de 

reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, a fost întocmit proiectul de 

hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

(CIA) „Sf. Ioan ” Bucecea, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, cu o capacitate de 18 locuri, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus spre adoptare în 

şedinţa Consiliului Judeţean. 
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Didii Magda 

 


