
 1 

 

H O T A R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea contractelor de finantare încheiate între Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 
Handicap, în calitate de autoritate finantatoare si Directia Generala de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 

în calitate de beneficiar final, având ca obiect crearea Centrelor de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
Slatina si Corabia 

 
Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? Raportul nr. 8052/29.11.2006 al Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului si relatii cu cetatenii;  
? Raportul nr. 8041/29.11.2002 al Comisiei pentru studii economico – sociale, buget – finante, administrarea 

domeniului public si privat al judetului;        
? Prevederile punctului 15.7., teza a doua, din Contractul de finantare nerambursabila încheiat între Autoritatea 

Nationala pentru Persoanele cu Handicap, în calitate de autoritate finantatoare, unde a fost înregistrat cu 
nr.7762/08.11.2006 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, în calitate de beneficiar final, 
unde a fost înregistrat cu nr.45611/13.11.2006, având ca obiect crearea Centrului de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu Slatina; 

? Prevederile punctului 15.7., teza a doua, din Contractul de finantare nerambursabila încheiat între Autoritatea 
Nationala pentru Persoanele cu Handicap, în calitate de autoritate finantatoare, unde a fost înregistrat cu 
nr.7780/08.11.2006 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, în calitate de beneficiar final, 
unde a fost înregistrat cu nr.45959/14.11.2006, având ca obiect crearea Centrului de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu Corabia; 

? Adresa nr.46208/16.11.2006 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Olt înregistrata la 
Consiliul Judetean Olt cu nr.7639/17.11.2006; 

? Prevederile Hotarârii Guvernului nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul 
protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, 
persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei în familie si a finantarii acestor programe, Anexa nr.4 – 
Programul de interes national intitulat „Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru persoanele adulte cu 
handicap: centre de servicii de recuperare neuromotorie – de tip ambulatoriu”. 

? Prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; 
? Prevederile Hotarârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor 

sociale; 
? Prevederile Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr.515/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2004; 
? Prevederile Hotarârii Guvernului nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare 

ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului. 
 

În temeiul art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.10, art.104 alin.(5) lit.a) pct.2 si art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 

Art.1. Se aproba Contractul de finantare nerambursabila încheiat între Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 
Handicap, în calitate de autoritate finantatoare si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, în calitate 
de beneficiar final, având ca obiect crearea Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina, prevazut în 
anexa nr. 1. 

Art.2. Se aproba Contractul de finantare nerambursabila încheiat între Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu 
Handicap, în calitate de autoritate finantatoare si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, în calitate 
de beneficiar final, având ca obiect crearea Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia, prevazut în 
anexa nr. 2.  

Art.3.  Anexele 1si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.  
    Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, Directiei Buget, Taxe, Impozite si Informatizare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
pentru aducere la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetul Olt. 
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