Proiect
Nr. 182 din 17.09.2021

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020
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...............2021,
urmare adresei nr.26464 din 11.08.2021 a Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 15990 din
17.09.2021 privind propunerea de modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.
160 din 17.12.2020 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, 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. 15991 din 17.09.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani;
- Avizul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
nr.11 din 03.09.2021,
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, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte
Art.1 – Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 160 din
17.12.2020 și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art..2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 160 din 17.12.2020
își mențin 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,
Doina-Elena Federovici

Botoşani,
Nr._____ din _________ 2021

Avizat pentru legalitate:
Secretar General al Județului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr. ________ din________ 2021

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

Tip personal

Nr. posturi

Asistent medical debutant

1

Asistent medical
principal

2

Infirmier

3

Personal de
specialitate de îngrijire
şi asistenţă

Personal cu funcţii
administrative

Îngrijitor

Total personal contractual

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

2

Total

6 posturi

2 posturi

8 posturi

Avizat pentru legalitate:
Secretar General al Judeţului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Nr. 15990 din 17.09.2021

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.
Locuința Maximă Protejată Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului a fost
aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020.
Cu adresa nr. 26464 din 11.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13802 din
11.08.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani trasnmite Hotărârea
Colegiului Director nr.4 din 09.08.2021prin care solicită la Locuința Maxim Protejată pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități ”Sf. Foca” Botoșani următoarele modificări:
- 1 post vacant de asistent medical se transformă în asistent medical principal;
- 1 post ocupat de instructor de ergoterapie principal ( acord nr.26208/04.08.2021) se mută la
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani;
- 1 post vacant de infirmier debutant, de la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități Botoșani, se muta la Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu
dizabilități “Sf. Foca” Botoșani;
- 1 post vacant de psiholog stagiar se transformă în asistent medical debutant.
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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Nr. 15991 din 17.09.2021Vizat,
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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 s-a aprobat 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, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului.
Cu adresa nr. 26464 din 11.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13802
din 11.08.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani trasnmite
Hotărârea Colegiului Director nr.4 din 09.08.2021 prin care solicită la Locuința Maxim Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Foca” Botoșani următoarele modificări:
- 1 post vacant de asistent medical se transformă în asistent medical principal;
- 1 post ocupat de instructor de ergoterapie principal ( acord nr.26208/04.08.2021) se mută la
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani;
- 1 post vacant de infirmier debutant, de la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Botoșani, se muta la Locuința maxim protejată pentru persoane adulte
cu dizabilități “Sf. Foca” Botoșani;
- 1 post vacant de psiholog stagiar se transformă în asistent medical debutant.
Facem precizarea că, transformarea postului de psiholog și mutarea postului de instructor de
ergoterapie din cadrul acestui serviciu, este motivată de faptul că, potrivit Ordinul nr. 82/2019 privind
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte cu dizabilități, serviciile de care au nevoie beneficiarii din cadrul LMP sunt
acordate de CZ, în cazul de față de către Fundația Umanitară „O nouă viață”, cu sediul în loc. Siret,
str. Unirii nr.1, jud. Suceava, potrivit protocolului de colaborare nr. 223/33467/24.11.2020.
Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020, care întrunește
condițiile de legalitate și pe care îl înaintăm spre aprobare
Director executiv,
Didii Magda

Șef Serviciu SOSRU
Antonesei Dumitru-Ovidiu

