
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
          HOTĂRÂRE  

cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru o persoană cu handicap îngrijită în centrele 

rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap pentru 
anul 2009  

 
 
 Având  în vedere : 
Ø expunerea de motive nr. 385/20.01.2009 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr. 386/20.01.2009; 
Ø raportul nr. 389/20.01.2009   al Direcţiei Buget – Finanţe; 
Ø raportul nr. 596/27.01.2009 al  comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget - finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului; 

Ø raportul nr.618/27.01.2009 al comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 

Ø raportul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protecţia Copilului Olt nr. 2751/20.01.2009, comunicat cu 
adresa nr. 2754/20.01.2009, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 378/20.01.2009; 

Ø prevederile art. 54, alin (4) din Legea nr. 448/2006, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ø prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 



modificări şi completări, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007; 

 
     În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b, lit. d, alin. (3) lit. a, alin 

(5) lit. a, punctul 2,  şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Judetean Olt adopta prezenta hotărâre; 
 

Art.1.  Se stabileşte costul mediu lunar pentru anul 2009 
pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, după cum 
urmează: 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina     -   1.973,42 lei 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa  -   2.130,07 lei 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap 
Cezieni    -   2.063,79 lei 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap 
Caracal     -   2.448,41 lei 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni  -   1.985,07 lei 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget – 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
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