
 
 
 
 
 

                              
       
 

    HOTĂRÂRE  
cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei Generale 

de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna aprilie 

 2013 
  

 
 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.5194/22.05.2013 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.5195/22.05.2013; 
 raportul nr.5196/22.05.2013 al Directiei Buget- Finante; 
 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt nr.38093/14.05.2013, comunicat 
cu adresa nr.38094/14.05.2013, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.4932/15.05.2013; 

 raportul nr.5461/29.05.2013 al Comisiei pentru Studii 
Economico–Sociale,Buget-Finante,Integrare Europeana, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

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

 prevederile art. 33 din Normele metodologice de   
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 



protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007, modificate si completate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 89/2010. 

 
     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 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.  Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere 
pentru luna aprilie 2013 pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, după cum urmează:   

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în luna 

APRILIE 
 2013 

Nr. mediu anual 
de asistaţi  în luna 

APRILIE 
 2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 
3 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 

           76.040 52,73 1.442,06 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

97.248 54,60 1.781,10 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 
 

109.982 70,00 1.571,17 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

106.813 52,00 2.054,10 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

91.363 47,07 1.941,00 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

71.803 38,00 1.889,55 

  TOTAL  553.249 314,40 1.759,70 



 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget – 

Finanţe, Serviciului Buget 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 Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt . 

 
                         
 

PREŞEDINTE 
        Paul STANESCU                                                                          

 
             
                 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                      Secretar al Judeţului Olt 
                                                              Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 30.05.2013 
Nr. 63 
MD/MD/2ex.                                   
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                                                                    PROIECT 
 

          HOTĂRÂRE  
cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei Generale 

de Asistentă Socială si Protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna aprilie 

 2013  
 
 
 Având  în vedere : 
 expunerea de motive nr.5194/22.05.2013 cu privire la 

Proiectul de Hotărâre nr.5195/22.05.2013; 
 raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt nr.38093/14.05.2013, comunicat 
cu adresa nr.38094/14.05.2013, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.4932/15.05.2013; 

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

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



268/2007, modificate si completate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 89/2010. 

 
     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 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.  Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere 
pentru luna aprilie 2013 pentru o persoană cu handicap 
îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, după cum urmează:   

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în 

luna 
APRILIE 

 2013 

Nr. mediu anual 
de asistaţi  în 

luna 
APRILIE 

2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană
) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 
3 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 

76.040 52,73 1.442,06 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

97.248 54,60 1.781,10 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 
 

109.982 70,00 1.571,17 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

106.813 52,00 2.054,10 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

91.363 47,07 1.941,00 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

71.803 38,00 1.889,55 

  TOTAL  553.249 314,40 1.759,70 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget – 

Finanţe, Serviciului Buget 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 Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt . 

 
                              
 INITIATOR 
                                  PRESEDINTELE  
                       CONSILIULUI JUDETEAN OLT 

 Paul STĂNESCU 
 
 

 
 
 

C O     AVIZAT,      
Secretar al  Judeţului  

                                 Marin DOBRE   
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
COMISIA PENTRU STUDII ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANŢE, INTEGRARE 
EUROPEANĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI 
Nr.______/______2013 

Raport  
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 

îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu handicap, pentru luna 

aprilie 
  2013   
 

Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si 
privat  al judeţului a analizat   proiectul de  hotărâre cu privire la : stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna aprilie 2013, si raportul nr. 38093/14.05.2013 al directiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Judetean Olt. 

Conform prevederilor art.33, alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.268/2007,  
decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile 
judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal 
şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Proiectul de hotărâre propune stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru luna 
aprilie 2013 pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în luna 

APRILIE 
2013 

Nr. mediu anual de 
asistaţi  în luna 

APRILIE 
2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 3 
1 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
76.040 52,73 1.442,06 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

97.248 54,60 1.781,10 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 

109.982 70,00 1.571,17 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

106.813 52,00 2.054,10 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

91.363 47,07 1.941,00 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

71.803 38,00 1.889,55 

  TOTAL  553.249 314,40 1.759,70 
In urma analizei şi dezbaterilor cu argumente „pro” si „contra” comisia constată că proiectul 

de hotărâre,  este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi îl avizează favorabil. 
  

     PREŞEDINTE 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             
DIRECTIA BUGET – FINANŢE 
Nr.5196/22.05.2013 
 

                                                                      AVIZAT, 
            VICEPREŞEDINTE 

                                                                    Ioan  CIUGULEA 
 

 
 

Raport 
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în 
centrele rezidenţiale publice din cadrul Directiei Generale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna aprilie 

 2013  
 
Finanţarea centrelor publice în care persoana cu handicap 

poate beneficia de servicii sociale se face din bugetele proprii 
ale judeţelor, pe teritoriul cărora funcţionează acestea, conform 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr.448/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu 
handicap nu pot fi asigurate, persoana cu handicap poate fi 
îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau reşedinţa.  

În aceste situaţii, se procedează la decontarea cheltuielilor 
efectuate de centrul în care este ocrotită persoana cu 
handicap. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei 
publice locale se face în baza costului mediu lunar al 
cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care 
persoana cu handicap este îngrijită şi protejată. 

Conform prevederilor art. 33 alin.1 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 
privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, modificată si 



completată prin H.G. nr. 89/2010, decontarea cheltuielilor se 
face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de 
consiliile judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al 
cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi 
cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, prin adresa nr.38094/14.05.2013 inregistrată la 
Consiliul Judetean Olt sub nr.4932/15.05.2013 ne transmite 
raportul nr.38093/14.05.2013 privind stabilirea costului mediu 
lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap, 
pentru luna aprilie 2013.  

În luna aprilie 2013, la titlurile „Cheltuieli de personal şi 
cheltuieli cu bunuri şi servicii” cheltuielile efectuate de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
centrele rezidenţiale au fost de 553.249 lei  pentru un număr 
mediu de 314,40 persoane cu handicap, rezultând un cost 
mediu lunar de 1.759,70 lei  pentru fiecare persoană protejată.  

Având în vedere cele de mai sus, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt propune stabilirea 
costului mediu lunar pentru luna aprilie 2013 pentru o persoană 
cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, astfel:  

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în 

 Luna 
APRILIE 

2013 

Nr. mediu anual 
de asistaţi  în 

luna 
APRILIE 

 2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 
3 

1 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 

76.040 52,73 1.442,06 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

97.248 54,60 1.781,10 

3 Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare Persoane 
cu Handicap CEZIENI 

109.982 70,00 1.571,17 

4 Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare Persoane 
cu Handicap CARACAL 

106.813 52,00 2.054,10 

5 Centrul de Îngrijire şi 91.363 47,07 1.941,00 



Asistenţă SPINENI 
6 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
71.803 38,00 1.889,55 

  TOTAL  553.249 314,40 1.759,70 

 
Faţă de cele prezentate, precizăm că proiectul  de 

hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată 
în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap, 
pentru luna aprilie 2013, îndeplineşte condiţiile legale, motiv 
pentru care  propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                    ŞEF SERVICIU BUGET, 
Constanţa DUMITRU                              Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 

       SEF SERVICIU JURIDIC- CONTENCIOS 
   Ana - Venera STEFANESCU  

 
 
 
 
           ÎNTOCMIT, 
 Marinela  DIACONESCU 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
COMISIA PENTRU STUDII ECONOMICO-SOCIALE, BUGET-FINANŢE, INTEGRARE EUROPEANĂ, 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI 
Nr.______/______2013 

Raport  
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru 
persoane cu handicap, pentru luna martie 

 2013  
 

Comisia pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public si 
privat  al judeţului a analizat   proiectul de  hotărâre cu privire la : stabilirea costului mediu lunar 
de întreţinere pentru o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane cu 
handicap, pentru luna martie 2013, si raportul nr. 3942/15.04.2013 al directiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Judetean Olt. 

Conform prevederilor art.33, alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.268/2007,  
decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile 
judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal 
şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Proiectul de hotărâre propune stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru luna 
martie 2013 pentru o persoană cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, după cum urmează: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în luna 

MARTIE 
 2013 

Nr. mediu anual de 
asistaţi  în luna 

MARTIE 
2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 3 
1 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
123.528 52,00 2.375,54 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

104.577 52,13 2.006,08 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 

139.954 70,00 1.999,34 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

137.833 52,00 2.650,63 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

93.815 47,00 1.996,06 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

70.947 38,50 1.842,78 

  TOTAL  670.654 311,63 2.152,08 
In urma analizei şi dezbaterilor cu argumente „pro” si „contra” comisia constată că proiectul 

de hotărâre,  este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi îl avizează favorabil. 
  

     PREŞEDINTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la: 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele 
rezidenţiale publice din cadrul Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt pentru persoane 
cu handicap, pentru luna aprilie 

 2013  
 

Finanţarea centrelor publice în care persoana cu handicap 
poate beneficia de servicii sociale se face din bugetele proprii 
ale judeţelor, pe teritoriul cărora funcţionează acestea, conform 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr.448/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu 
handicap nu pot fi asigurate, persoana cu handicap poate fi 
îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau reşedinţa.  

În aceste situaţii, se procedează la decontarea cheltuielilor 
efectuate de centrul în care este ocrotită persoana cu handicap. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei 
publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor 
efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu 
handicap este îngrijită şi protejată. 

În luna aprilie 2013, la titlurile „Cheltuieli de personal şi 
cheltuieli cu bunuri şi servicii” cheltuielile efectuate de Direcţia 



Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
centrele rezidenţiale au fost de 553.249 lei  pentru un număr 
mediu de 314,40 persoane cu handicap, rezultând un cost 
mediu lunar de 1.759,70 lei  pentru fiecare persoană protejată.  

Având în vedere cele de mai sus, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt propune stabilirea 
costului mediu lunar pentru luna aprilie 2013 pentru o persoană 
cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, astfel:  

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în luna 

APRILIE 
 2013 

Nr. mediu anual 
de asistaţi  în luna 

APRILIE 
2013 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 3 
1 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
76.040 52,73 1.442,06 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

97.248 54,60 1.781,10 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 

109.982 70,00 1.571,17 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

106.813 52,00 2.054,10 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

91.363 47,07 1.941,00 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

71.803 38,00 1.889,55 

  TOTAL  553.249 314,40 1.759,70 

 
Faţă de cele prezentate, precizăm că proiectul  de hotărâre 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
o persoană cu handicap îngrijită si protejată în centrele 
rezidenţiale publice pentru persoane cu handicap, pentru luna 
aprilie 2013, îndeplineşte condiţiile legale, motiv pentru care  
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată . 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN 
Paul STĂNESCU 
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