
Proiect
  Nr. 157 din 10.12.2020       

                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A”
din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea 

Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului

         

          Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință  ordinară în data de...............2020,
          urmare adresei nr.19007 din 24.07.2020 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani, 
          analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 18236 din
10.12.2020 privind propunerea de închidere a serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu
nevoi speciale – Casa A”  din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și
înființarea Locuinței Maxim protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, fără
personalitate juridică,  în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului,
          având în vedere:

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 18237 din 10.12.2020;
-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani;
-  Avizul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

nr. 29424 din 08.12.2020,
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 Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr.
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”, 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 închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi
speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani, din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Art.2 –  Se  aprobă  înfiinţarea Locuinței  Maxim  Protejate  pentru  Persoane  Adulte  cu
Dizabilități  „Sf.  Foca”  Botoșani, fără  personalitate  juridică,  în  structura Direcției  Generale  de
Asistență Socială și Protecția  Copilului  Botoșani,  cu o capacitate  de 8 locuri,  conform structurii
organizatorice prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



            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,                                                              Avizat pentru legalitate:

     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                 Marcel – Stelică Bejenariu

Botoşani, 
______________ 2020
Nr.________



Anexa 
                                la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani

nr. ________ din________ 2020

Structura Organizatorică a Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
”Sf. Foca” Botoșani, 

Tip personal Nr. posturi Total

Personal de
specialitate de îngrijire

şi asistenţă

Psiholog 1

6 posturi

Asistent medical
principal

1

Asistent medical 1

Instructor de ergoterapie 1

Infirmier 2

Personal cu funcţii
administrative

Îngrijitor
2 2 posturi

Total personal contractual                                                                      8 posturi

                           

  PREŞEDINTE,                                                              Avizat pentru legalitate:
     Doina – Elena Federovici      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                 Marcel – Stelică Bejenariu



Nr. 18236 din 10.12.2020

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 Ordonanța 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.

Cu adresa nr. 19007 din 24.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9911 din 24.07.2020,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită elaborarea unui proiect de hotărâre în
vederea adoptării de către Consiliul Județean Botoșani, privind închiderea serviciului social „ Casa de tip familial
pentru copii cu nevoi speciale - Casa A” din cadrul  Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani,
respectiv înființarea  unei  locuințe  maxim  protejate.  Această  solicitare  vine  în  sprijinul  copiilor  din  cadrul
serviciului social care au împlinit vârsta de 18 ani, în sensul asigurării tranziției din sistemul de protecție a copilului
în sistemul de protecție a persoanei adulte cu dizabilități.   

Prin dispoziția nr. 483/29.06.2020, conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani a desemnat  3 echipe  de evaluare
din cadrul   Serviciului  pentru protecția  adultului  aflat  în  dificultate  și  management  de  caz  și  al  Centrului  de
plasament ”Prietenia” Botoșani, Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoșani, respectiv Complexului
de apartamente ”Floare de colț” Dorohoi, județul Botoșani,  pentru a evalua  nevoile individuale specifice fiecărui
potențial beneficiar.

S-au aplicat  Fișe de evaluare, pentru un număr de  8 tineri din centrele menționate şi  s-a constatat că
pentru  desfășurarea activităților cotidiene au nevoie  de sprijin   secvențial – 4 persoane, minim - 3 persoane,
regular - 1 persoană. 

În urma prelucrării datelor și informațiilor din Fișele de evaluare și dosarele sociale s-a constatat că 2 tineri
din cei  evaluați  necesită servicii  specifice ce  pot  fi  acordate într-un centru rezidențial  de  îngrijire și  asistență
respectiv la CIAPAD Dersca și CIAPAD Stăuceni.

Luând în considerare că la cele 2 centre rezidențiale menționate nu sunt locuri libere, pentru ca celor 2
tineri să li se asigure continuitatea măsurii de protecție, se vor transfera  2 persoane adulte cu dizabilități (care în
urma aplicării Fișei de evaluare s-a constatat că nevoile individuale  de sprijin  pot fi asigurate prin activități și
servicii  specifice unei locuințe protejate) de la  CIAPAD Dersca și CIAPAD Stăuceni la LMP ”Sf. Foca”.

Prin urmare, la cei  8 beneficiari care vor beneficia de servicii sociale în cadrul  LMP ”Sf. Foca” s-au
identificat nevoile individuale de sprijin (în mod  secvențial, minim sau deloc), după cum urmează: secvențial - 5
beneficiari (necesită sprijin și îndrumare din când în când, în anumite situații),   minim – 3 beneficiari  (necesită
sprijin și îndrumare uneori, pentru operațiuni pe care le execută într-o perioadă prea mare de timp).

Față de cele prezentate, pentru îmbunătățirea calității activității de protecție prin diversificarea serviciilor
de asistență specială acordate tinerilor cu dizabilități, se impune închiderea serviciului social ,,Casa de tip familial
pentru copii cu nevoi speciale-Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial ,,Sf. Mina” Botoșani  și
înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu  Dizabilități  ”Sf. Foca” Botoșani, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o capacitate
de 8  locuri.

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  închiderea serviciului  social  ,,Casa de tip  familial  pentru copii  cu nevoi  speciale-Casa A” din cadrul
Complexului de case de tip familial ,,Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane
Adulte  cu  Dizabilități  ”Sf.  Foca” Botoșani, în  structura  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția
Copilului Botoșani.

                                            
PREŞEDINTE,

Doina-Elena Federovici



Nr. 18237 din 10.12.2020Vizat,                                                      
                                                                                                                      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
Ordonanța  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.

Cu adresa nr. 19007 din 24.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9911
din  24.07.2020,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Botoşani  solicită
elaborarea unui proiect de hotărâre în vederea adoptării de către Consiliul Județean Botoșani, privind
închiderea serviciului social „  Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale - Casa A” din
cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani, respectiv înființarea unei locuințe
maxim protejate.  Această solicitare vine în sprijinul copiilor din cadrul serviciului social care au
împlinit  vârsta  de  18  ani,  în  sensul  asigurării  tranziției  din  sistemul  de  protecție  a  copilului  în
sistemul de protecție a persoanei adulte cu dizabilități.   

Serviciul  social  „Casa de  tip  familial  pentru copii  cu  nevoi  speciale-Casa A”,  la  fel  ca
celelalte  5  servicii  din  cadrul  Complexului  de  case  de  tip  familial  ,,Sf.  Mina”  Botoșani,  a  fost
înființat  ca urmare a convenției  încheiate între Consiliul Județean Botoșani, Fundația ”Hope and
Homes for Children”  și Fundația ”SERA România” București.

 În sensul asigurării tranziției din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a
persoanei  adulte  cu  dizabilități,  în  același  imobil,  s-a  solicitat  prin  adresa  nr.17866/03.08.2018,
acordul semnatarilor  convenției  pentru reorganizarea serviciului  social  și  înființării  unei locuințe
protejate . Urmare acestui demers, atât  Fundația  ”Hope and Homes for Children” cât și Fundația
”SERA România”  și-au exprimat  acordul  ca una din cele șase case să asigure servicii  sociale
tinerilor  cu  dizabilități  proveniți  din   CCTF  ”Sf.  Mina”   (  conform  adreselor  421/13.08.2018
respectiv 308/30.08.2018).

Locuința  Maxim  Protejată pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilități  ”Sf.  Foca” Botoșani
(LMP), cod serviciu social  8790 CR-D-VII, va fi  înființată prin Hotărâre a Consiliului Județean
Botoșani și va funcționa fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și  Protecția  Copilului  Botoșani,  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  și  Anexa  2  la  Ordinul  nr.82/2019  privind  aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi precum şi a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Foca” Botoșani se va
înființa  urmare închiderii serviciului social  ”Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale
–”Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoșani destinat copiilor cu
dizabilități.

Conform Notei de fundamentare anexată adresei nr. 19007 din 24.07.2020, locuința maxim
protejată are următoarele vecinătăți:

- pe latura N-V  - o proprietate privată;
- pe latura N-E  - o proprietate privată, cu anexa aferentă; 
- pe  latura  S-E  -  Casa  de  tip  familial  pentru  copii  cu  nevoi  speciale-Casa  B  din  cadrul

Complexului de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoșani;
- pe latura S–V - clădirea care aparține Centrului de Abilitare și Reabilitare ”Lucie Lecomte”

Botoșani.
Principalii indicatori spațiali ai LMP sunt următorii:

Nr. crt. Indicator Imobil

1.   Aria construită locuință 262.94 mp

2.   Aria desfășurată (inclusiv terasa exterioară) 290 mp

3.   Număr de nivele 1

4. Înălțimea liberă de nivel (parter) 2.85 m

Descrierea funcțională a incintei LMP:  

Nr.crt. Destinație încăpere Suprafețe utile

Parter

1. Wingfang 5,96 m²

2. Circulație 10,07 m²

3. Camera de zi + loc servire masa 45,40 m²

4. Bucătărie 15,77 m²

5. Cămară 1,68 m²

6. Cămară 1,33 m²

7. Hol distribuție 8,75 m²

8. Baie 10,21 m²

9. Centrală termică 2,69 m²

10. Depozitare 2,65 m²

11. Dormitor 1 18,84 m²

12. Dormitor 2 19,40 m²



13. Baie 12,75 m²

14. Spălătorie 5,76 m²

15. Grup sanitar 5.46 m²

16. Cameră personal 7,63 m²

17. Dormitor 3 18,5 m²

18. Dormitor 4 18,17 m²

19. Terasă acces 19,94 m²

20. Terasă grădină 18,05 m²

21. Rampe persoane cu handicap 13,93 m²

Total arie utilă parter 262,94 m²

Clădirea dispune de următoarele utilități: alimentare cu energie electrică, cu apă rece, canali-
zare, gaz metan, telefonie/cablu TV și este echipată cu tipurile de instalații  care asigură buna sa
funcționare (instalații sanitare interioare, de încălzire, de ventilație și electrice).

Amplasamentul este prevăzut cu trotuare perimetrale, alei pietonale, alei carosabile, 
platforme, spații verzi, gazon și zone florale, cu arbuști.
           Amenajarea şi  întreţinerea spaţiilor  verzi  va fi realizată  de către personalul  centrului
împreună  cu  o  parte  dintre  beneficiari,  această  activitate  având  atât  un  rol  ocupaţional,  de
îmbunătăţire a expresiei arhitecturale şi refacere a cadrului natural,  cât şi de relaxare.

Accesul pietonal  și auto se va realiza prin latura sud-vestică a incintei,  de la strada I.C.
Brătianu.

Precizăm  că,  înființarea  unui  serviciu  social  de tip  locuință  maxim  protejată,  cu  o
capacitate  de  8  locuri  (câte  2  persoane/cameră),  este  soluția  optimă  pentru  a  putea  asigura
beneficiarilor servicii  personalizate (găzduire,  asistenţă pentru sănătate,  consiliere psihosocială  şi
suport  emoţional,  socializare  şi  activităţi  culturale,  educație/pregătire  pentru  muncă,
integrare/reintegrare  socială  şi  profesională)  și  monitorizare,  24  din  24  ore,  în  concordanță  cu
nevoile  individuale  ale  acestora,  pentru  valorificarea  potențialului  recuperativ și  dezvoltarea
abilităţilor  de  viaţă  independentă,  într-un  mediu  securizant, în  vederea  reintegrării  în  mediul
familial/comunitate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii
sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

 Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  ”Sf. Foca” Botoșani va
funcţiona cu un număr de 8 posturi, după cum urmează: 

Tip personal Nr. posturi Total

Personal de
specialitate de

îngrijire şi asistenţă

Psiholog 1 6 posturi

Asistent medical
principal

1

Asistent medical 1



Instructor de ergoterapie 1

Infirmier 2

Personal cu funcţii
administrative

Îngrijitor
2 2 posturi

Prin dispoziția nr. 483/29.06.2020, conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani a desemnat  3 echipe
de evaluare din cadrul  Serviciului pentru protecția adultului aflat în dificultate și management de
caz și  al  Centrului  de plasament  ”Prietenia” Botoșani,  Complexului  de case de tip  familial  ”Sf.
Mina” Botoșani, respectiv Complexului de apartamente ”Floare de colț” Dorohoi, județul Botoșani,
pentru a evalua  nevoile individuale specifice fiecărui potențial beneficiar.

S-au aplicat  Fișe de evaluare, pentru un număr de  8 tineri din centrele menționate şi  s-a
constatat că pentru desfășurarea activităților cotidiene au nevoie  de sprijin  secvențial – 4 persoane,
minim - 3 persoane,  regular - 1 persoană. 

În urma prelucrării  datelor  și  informațiilor  din Fișele  de evaluare  și  dosarele  sociale  s-a
constatat  că  2 tineri din cei evaluați  necesită  servicii  specifice ce pot fi  acordate  într-un centru
rezidențial de  îngrijire și asistență respectiv la CIAPAD Dersca și CIAPAD Stăuceni.

Luând în considerare că la cele 2 centre rezidențiale menționate nu sunt locuri libere, pentru
ca celor 2 tineri să li se asigure continuitatea măsurii de protecție, se vor transfera  2 persoane adulte
cu dizabilități (care în urma aplicării Fișei de evaluare s-a constatat că nevoile individuale  de sprijin
pot fi asigurate prin activități și servicii  specifice unei locuințe protejate) de la  CIAPAD Dersca și
CIAPAD Stăuceni  la LMP ”Sf. Foca”.

Prin urmare, la cei  8 beneficiari care vor beneficia de servicii sociale în cadrul  LMP ”Sf.
Foca” s-au identificat  nevoile individuale de sprijin (în mod  secvențial, minim sau deloc), după
cum urmează: secvențial - 5 beneficiari (necesită sprijin și îndrumare din când în când, în anumite
situații),  minim – 3 beneficiari  (necesită sprijin și îndrumare uneori, pentru operațiuni pe care le
execută într-o perioadă prea mare de timp).

Activitățile şi serviciile ce pot fi acordate în LMP sunt următoarele: 
Activități Spațiul în care se va desfășura

activitatea 
Personal implicat

Informare şi consiliere socială
cabinetul de asistență socială din

cadrul locuinței
protejate/DGASPC

Asistent social

Consiliere psihologică
cabinetul psihologic și

asistență socială din cadrul
locuinței protejate

Psiholog

Abilitare şi reabilitare 
camera de ergoterapie din cadrul

locuinței protejate
Instructor de ergoterapie 

Îngrijire şi asistenţă
cabinetul medical,

dormitoarele beneficiarilor din
cadrul locuinței protejate

Infirmier
Asistent medical

Medic 

Dezvoltarea/consolidarea
aptitudinilor cognitive

camera de ergoterapie din cadrul
locuinței protejate

Psiholog
Asistent medical 

Instructor de ergoterapie 

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor zilnice

camera de ergoterapie din cadrul
locuinței protejate

Psiholog
Asistent medical

Instructor de ergoterapie 

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de comunicare

camera de ergoterapie din cadrul
locuinței protejate

Psiholog
Asistent social

Instructor de ergoterapie 
Dezvoltarea/consolidarea

deprinderilor de mobilitate
Centrul de servicii de recuperare

neuromotorie de tip
Medic BFT, 

asistent medical BFT, 



ambulatoriu/ stațiuni
balneoclimaterice

asistent medical,
kinetoterapeut

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de autoîngrijire

camera de ergoterapie,
dormitoarele beneficiarilor din

cadrul locuinței protejate

Infirmieră
Asistent medical

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de îngrijire a

propriei sănătăţi

cabinetul medical și camera de
ergoterapie din cadrul locuinței

protejate 

Asistent medical
Psiholog

Instructor de ergoterapie 

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de
autogospodărire

camera de ergoterapie,
dormitoarele beneficiarilor din

cadrul locuinței protejate;
 spațiile verzi din curtea

locuinței protejate

Psiholog
Infirmier 

Instructor de ergoterapie 

Dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de interacţiune

camera de ergoterapie din cadrul
centrului rezidențial

Psiholog
Asistent social

Instructor de ergoterapie 

Dobândirea independenței
economice

cabinetul psihologic și
asistență socială din cadrul

locuinței protejate

Asistent social
Psiholog 

Instructor de ergoterapie 

Educație/pregătire pentru
muncă

camera de ergoterapie,
din cadrul locuinței protejate

Asistent social
Psiholog

Instructor de ergoterapie  

Implicare și participare socială
și civică 

activități desfășurate în
comunitate;

camera de ergoterapie din cadrul
locuinței protejate 

Asistent social
Psiholog

Instructor de ergoterapie 
Infirmier

Asistent medical
Față  de  cele  prezentate,  pentru  îmbunătățirea  calității  activității  de  protecție  prin

diversificarea  serviciilor de asistență  specială  acordate tinerilor  cu dizabilități,  în concordanță cu
politicile şi strategiile naționale și județene, pentru asigurarea condițiilor de respectare a drepturilor
persoanelor adulte cu dizabilități şi a nevoilor individuale specifice ale acestora, prevăzute în Anexa
nr. 2 la Ordinul 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 din
Ordonanța de urgență nr. 69/2018, pentru modificarea și completarea  Legii nr. 448/2006 privind
protecția  și  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap  și  în vederea  asigurării  corelării
serviciilor din sistemul de protecție a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protecție a
persoanelor  adulte  cu  handicap  (conf.  Art.  30  din  Legii  nr.  448/2006) ,  opinăm că  se  impune
închiderea serviciului social ,,Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale-Casa A” din cadrul
Complexului de case de tip familial ,,Sf. Mina” Botoșani  și înființarea Locuinței Maxim Protejate
pentru Persoane Adulte cu  Dizabilități  ”Sf. Foca” Botoșani, în structura  Direcției  Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică,  cu o capacitate de 8
locuri.

Având în vedere aspectele menționate, numărul mare de tineri cu dizabilități din sistemul de
protecție a copilului care nu pot beneficia de o măsură de protecție în centrele rezidențiale pentru
adulți din lipsă de locuri ,  precum și prevederile art. 51, alin. 6, lit.a din Legea nr. 448/2006 privind
protecția  și  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  coroborat  cu  art.  31  din  HG  nr.
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, a
fost întocmit proiectul de hotărâre privind închiderea serviciului social ,,Casa de tip familial pentru
copii cu nevoi speciale-Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial ,,Sf. Mina” Botoșani
și înființarea  Locuinței  Maxim  Protejate  pentru  Persoane  Adulte  cu  Dizabilități  ”Sf.  Foca”
Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără
personalitate juridică, cu o capacitate de 8 locuri, care îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre
adoptare în ședința Consiliului Județean.



                                            

Director executiv,
Didii Magda

     Șef Serviciu SOSRU
Antonesei Dumitru-Ovidiu
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