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A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu dispoziţiile Ledii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean Teleorman aduce la 

cunoştinţă publică, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar 

pentru  persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în 

centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, din cadrul  Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 Proiectul actului normativ însoţit de actele preparatorii, poate fi consultat 

începând cu data de 7 mai a.c. pe site-ul www.cjteleorman.ro, precum şi la sediul 

Consiliului Judeţean. 

 În conformitate cu prevederile art.6 alin.(4) din Legea nr.52/2003, aşteptăm 

opiniile, propunerile sau sugestiile referitoare la acest act, până la data de 17 mai a.c. 

şi pot fi transmise în scris sau prin poştă, la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, la 

fax la numărul 0247/ 311387. 

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon : 

 - 0247/311201, int.315 – persoană de contact Bojă Mariana – inspector Biroul 

buget, venituri şi cheltuieli ; 

 - 0247/317432, int.334 – persoană de contact Sofron Livia Ondina – consilier 

juridic. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

       ec. Elena Stoian     Responsabil cu transparenţa 

                     decizională, 

           jr. Livia Ondina Sofron 

 

 

 

 

ec.Mariana Bojă      ing.Lori Mihaela Chelu 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjteleorman.ro/


                                                                                                                             PROIECT 

                                    

 

 

                                              

 

                                                 HOTĂRÂRE 

privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu  

handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele 

de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art. 94 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

            Având în vedere: 

           - expunerea de motive nr.4943 din 7 mai 2010 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman şi raportul comun de specialitate nr.4944 din 7 mai 2010 al 

Direcţiei economice, buget-finante şi al Serviciului juridic şi contencios, privind 

necesitatea stabilirii  costului mediu lunar pentru  persoanele adulte cu handicap 

asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Teleorman ; 

 - adresa nr.8312 din 8 mai 2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului ; 

-  raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 

buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, 

învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială; 

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică ; 

- prevederile art.I pct.13 din H.G. nr.89 din 5 februarie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

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

aprobate prin H.G. nr.268/2007 ;  

-  prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.2 şi art. 104 alin. (1) lit. f) 

 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

           Art.1. - Se  stabileşte costul mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap 

asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică din  cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Teleorman, în vederea decontării cheltuielilor între judeţe, conform anexei. 

        Art.2. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, 

buget - finanţe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri. 

        Art.3. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul 

administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

                                             PREŞEDINTE, 

                                        Liviu Nicolae Dragnea 

                                                                               CONTRASEAMNEAZĂ 
                                                                              Secretar 

                                                                        Jr. Silvia Oprescu 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. ____ din __ ____________ 2010 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PROIECT 

 

                                                                                                  ANEXA  

                la hotărârea nr.____ din __ _________ 2010 

  

  

  

COSTUL MEDIU LUNAR 

de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap aflate în sistemul de protecţie, 

 în vederea decontării cheltuielilor între judeţe 

  

Nr.              

crt. 
Denumirea unitatii de protectie sociala 

Cost mediu lunar 2010 

lei/persoana 

1. Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle 1.629 

2. Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni 2.245 

3. 
Centrul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihica Videle 
   940 

  

                                              PREŞEDINTE, 

                                        Liviu Nicolae Dragnea 

  

  

 

  

  



  

 

 

 

 

 

Nr.4943 din 7 mai 2010 

 

 EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind : stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu  

handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele 

de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman 

înregistra la sfârşitul anului 2009 în centrele de îngrijire şi asistenţă Olteni si Videle, 

precum şi în Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Videle, un număr de 

135 de asistati, din care 11 persoane provenite din alte judeţe.  

De asemenea, 38 de persoane care au domiciliul în judeţul Teleorman, sunt 

asistate în centrele din alte judeţe. 

În temeiul dispoziţiilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, a Normelor metodologice de aplicare, precum şi 

ale prevederilor H.G. nr.89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448 aprobate prin H.G. nr.268/2007, 

Consiliul Judeţean,  trebuie să stabilescă şi să aprobe costul mediu lunar de întreţinere 

a persoanelor adulte cu handicap, aflate în centrele rezidentiale publice din subordine. 

Potrivit pct. 13 din H.G. nr.89/2010 de modificare a art.33 alin (1) 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, ,,În sensul prevederilor art. 54 alin.(4) din lege, decontarea cheltuielilor 

se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor, stabilit de consiliile judetene. 

La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor, se iau în calcul cheltuielile de 

personal şi cheltuielile cu bunuri si servicii.”   
În cazul în care persoana cu handicap nu poate fi îngrijită într-un centru din 

localitatea/judetul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, îngrijirea 

se poate acorda într-un centru aflat în altă autoritate administrativ-teritorială, urmând 

ca decontarea cheltuielilor dintre autoritatile publice locale să se facă în baza unui 

cost mediu lunar al cheltuielilor, aferent centrului în care persoana cu handicap este 

îngrijită şi protejată, din care se scade contribuţia de întreţinere datorată de către 
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PREŞEDINTE 



persoana cu handicap, conform dispoziţiilor art.33 alin.(3) din Normele metodologice 

de aplicare a 
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Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, aprobate 

prin Hotararea Guvernului României nr.268/2007, modificată şi completată prin H.G. 

nr.89/2010.   

Având în vedere considerentele expuse, am întocmit proiectul de hotărâre 

privind stabilirea  costului mediu lunar pentru  persoanele adulte cu handicap asistate 

în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Teleorman, pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ,                 SERVICIUL JURIDIC 
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Nr. 4940 din 7 mai 2010 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

privind : necesitatea stabilirii costului mediu lunar pentru persoanele 

adulte cu  handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi 

în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Teleorman. 

 

 Prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre analiză şi aprobare, are ca 

temei legal aplicarea prevederilor H.G. nr.89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea 

şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin 

Hotăârea Guvernului nr.268/2007. 

I.       NECESITATEA aprobării acestui proiect de hotărâre, constă în 

stabilirea unui cost mediu în vederea decontării cheltuielilor pentru persoanele cu 

handicap aflate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică din afara judeţului. 

 

II. OPORTUNITATE 
 

Persoanele cu handicap au dreptul să fie îngrijite şi protejate într-un centru din 

localitatea/judetul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.  

Potrivit prevederilor art.2   din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Persoane cu Handicap  nr. 468/2009 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 

aplicarea art. 54 alin (4) din Legea nr. 448/2006 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, în situaţia în care unei persoane cu handicap nu i 

se asigură  protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din raza de 



domiciliu, aceasta poate fi admisa într-un centru rezidential public din alt judet decât 

cel de domiciliul,. Fapt pentru care considerăm oportun stabilirea costului mediu 

lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi 

asistenţă  
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precum şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihica, din cadrul DGASPC 

Teleorman  în vederea  decontării  cheltuielilor . 

 

III. BENEFICII  PENTRU COMUNITATE 

 

În cazul în care persoana cu handicap nu poate fi îngrijita într-un centru din 

localitatea/judeţul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, îngrijirea 

se poate acorda într-un centru aflat în altă autoritate administrativ teritorială/judet, 

urmând ca decontarea cheltuielilor dintre autoritatile publice locale să se facă în baza 

unui cost mediu lunar al cheltuielilor aferentă centrului în care persoana cu handicap 

este îngrijită şi protejată, din care se scade contribuţia de întreţinere datorată de către 

persoana cu handicap, potrivit art.33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 268/2007, modificată şi completată prin 

H.G.89/2010.   

La sfârşitul anului 2009 D.G.A.S.P.C. Teleorman înregistra în centrele de 

îngrijire şi asistenţă precum şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică, din 

cadrul DGASPC Teleorman  un numar de 135 asistaţi din care 11 persoane provin 

din alte judeţe.  

De precizat că, numarul persoanelor cu handicap care au domiciliul în judetul 

Teleorman şi sunt asistate în centrele din alte judeţe este de 38 persoane. 

 

IV. ANALIZA ECONOMICA 

 

Ţinând cont de prevederile art.33 alin(1) 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, cu modificările 

aduse de H.G. 89/2010, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar 



al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene. Pentru stabilirea unui cost mediu lunar 

de întreţinere pentru persoanele cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi 

asistenţă Olteni şi Videle, precum şi în Centrul de recuperare şi reabilitare 

neuropsihică Videle, s-a analizat contul de execuţie la sfârşitul anului bugetar 2009 

privind această activitate,  
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luând în considerare la stabilirea acestuia cheltuielile de personal şi cheltuielile de 

bunuri şi servicii, pentru fiecare centru în parte. după cum urmeaza : 

►Centrul de Îgrijire şi Asistenţă Olteni 

- Numar total de beneficiari la 31.12.2009 = 57, din care 2 persoane din alte judete. 

- Costul mediu lunar pe asistat propus este de 2.245,28 lei (rotunjit 2.245 lei) 

- Analiza costului propus este următoarea : 

               ● cheltuieli efective realizate în anul 2009  = 1.483.835      lei 

     ● numar mediu de asistati                                             =            57 

               ● cost lunar/asistat realizat in anul 2009                      =       2.169,35  lei 

               ● cost lunar pe asistat propus  

                  ( inclusiv rata inflatiei de 3,5% preconizata  

                   pentru anul 2010)                                                      =       2.245,28  lei 

 

►Centrul de Îgrijire şi Asistenţă Videle 

- Numar total de beneficiari la 31.12.2009 = 58, din care 8 persoane din alte judete. 

- Costul mediu lunar pe asistat propus este de 1.628,80 lei (rotunjit 1.629 lei) 

- Analiza costului propus este următoarea : 

               ● cheltuieli efective realizate în anul 2009  = 1.095.308      lei 

     ● numar mediu de asistati                                             =             58 

               ● cost lunar/asistat realizat in anul 2009                       =       1.573,72  lei 

               ● cost lunar pe asistat propus  

                  ( inclusiv rata inflatiei de 3,5% preconizata  

                   pentru anul 2010)                                                      =        1.628,80 lei 

 

►Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Videle 

- Numar total de beneficiari la 31.12.2009 = 20, din care 1 persoană din alte judete. 

- Costul mediu lunar pe asistat propus este de 939,83 lei (rotunjit 940 lei) 

- Analiza costului propus este următoarea : 

               ● cheltuieli efective realizate în anul 2009  =    205.052      lei 

     ● numar mediu de asistati                                             =            20 

               ● cost lunar/asistat realizat in anul 2009                       =          899,35  lei 

               ● cost lunar pe asistat propus  

                  ( inclusiv rata inflatiei de 3,5% preconizata  

                   pentru anul 2010)                                                      =           939,83  lei 



Propunerile costurilor pe centre, enumerate mai sus, se regăsesc în anexa la 

proiectul de hotărâre. 

 

V. LEGALITATEA 

Potrivit pct.13 din H.G.R. nr. 89/2010 de modificare a art 33 alin (1) din HG 

nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

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

handicap, ,,În sensul prevederilor art. 54 alin (4) din lege, decontarea cheltuielilor 

se face în baza  
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unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului 

mediu lunar al cheltuielilor se ia în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu 

bunuri şi servicii.”   

Potrivit prevederilor pct.26 din H.G.R. nr.89/2010 de modificare a art 53 alin 

(1) şi (2) din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448 /2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap : alin(1) -,,În sensul prevederilor art 94 alin (3) din lege, 

costul mediu lunar de întreţinere, stabilit anual prin ordin al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de 

personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii şi reprezintă valoarea de referinţă la 

nivel naţional pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap  în sistem 

rezidenţial”. 

           alin(2)- ,,Fiecare consiliul judeţean sau local al sectoarelor 

municipiului Bucureşti va stabili, prin hotărâre, costul mediu lunar de întreţinere 

în centrele rezidenţiale publice de pe raza unităţii administrativ, teritoriale 

respective”. 

VI. SURSA DE FINANŢARE 

Potrivit prevederilor art. 54 alin (2) din  Legea nr. 448 /2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ,, finanţarea 



centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, pe teritoriul cărora 

funcţionează acestea’’. 

 

VII. EŞALONAREA ÎN TIMP 

Conform prevederilor art.33 alin (2) şi (3) din HG nr.268/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448 /2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ,,Obligaţia de 

decontare a cheltuielilor ... revine  consiliului judeţean sau consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucuresti  în a cărui/căror  raza teritorială  îşi are 

domiciliul persoana cu handicap,  prin direcţiile generale de asistenţă  socială şi 

protecţia copilului’’. 
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,,Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară. Se 

decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară 

de întreţinere datorată de persoana cu handicap”. 

Având în vedere dispoziţiile art.98 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, am întocmit prezentul raport de 

specialitate privind necesitatea necesitatea stabilirii  costului mediu lunar pentru  

persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în centrele 

de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 

 

    DIRECŢIA ECONOMICĂ,              SERVICIUL JURIDIC 

           BUGET-FINANŢE,                     SI CONTENCIOS,    

 

              ec. Elena Stoian       jr. Mihail Viişoreanu  

 

 


