
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.111/2007 
privind înfiinţarea  Locuinţei protejate  în oraşul Negreşti, fără personalitate juridică,  în structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
 
 având în vedere propunerile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
privind înfiinţarea Locuinţei protejate Negreşti;  

având în vedere Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.7038/2007;  
          având în vedere prevederile art.50, alin.(3), lit. g) şi alin. (5) din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;  
           având în vedere Strategia Naţională privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu 
handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.215/2002; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. a) şi alin.(2), lit. c) precum şi ale art.97 alin. (1), din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;           
  Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 – (1)Se înfiinţează începând cu 1 noiembrie 2007  Locuinţa protejată Negreşti, în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională 
a acesteia, fără personalitate juridică. 
                     (2)Sediul centrului este în oraşul Negreşti, str. Vasile Alecsandri, nr.10. 
         Art.2 – Centrul are rolul de a asigura implementarea următoarele tipuri de servicii: 

a) servicii specializate de îngrijire şi asistenţă: îndrumare, sprijin şi consiliere, dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă, evaluări, educaţie pentru sănătate; 

b) servicii de prevenire a excluziunii sociale şi integrare socială. 
        Art.3 – (1)Se aprobă structura organizatorică a centrului prevăzută în anexa nr.1. 
                     (2)Se aprobă statul de funcţii al centrului prevăzut în anexa nr.2. 
        Art.4. – Finanţarea cheltuielilor serviciului înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din : 

a) bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în limita 
fondurilor alocate de la bugetul local al judeţului Vaslui; 

b) sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii. 
        Art.5 – Se aprobă finanţarea costurilor de funcţionare a centrului din bugetul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu  menţinerea obiectului de activitate al acestuia pe o 
perioadă de 3 ani după încheierea contractului de finanţare. 
        Art.6 – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.7 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.                                
Vaslui, 25 septembrie 2007 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                           Contrasemnează : 
                                                  Secretarul  judeţului Vaslui 
                                                          Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea  Locuinţei protejate  în oraşul Negreşti, fără personalitate 

juridică,  în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri,       
 Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei protejate Negreşti din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile art.104 alin. (2) lit. “a” din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, precum şi a prevederilor art.50, alin.(3), lit. g) şi alin. (5) 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 
modificările şi completările ulterioare;  
        La elaborarea proiectului de hotărâre  s-a  avut în vedere Schema de Granturi, finanţată prin 
Proiectul PHARE 2003, Programul „ Reforma instituţională în sectorul protecţiei persoanelor cu 
dizabilităţi”, prin care s-a dorit dezvoltarea capacităţii autorităţilor administraţiei locale de a implementa 
reforma instituţională şi de a dezvolta parteneriate public-privat, pentru a beneficia de bunele practici ale 
organizaţiilor neguvernamentale. Schema de Granturi este parte a unei serii de activităţi inter – conectate, 
pentru a sprijini eforturile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu handicap în implementarea reformei 
instituţionale a sistemului, ceea ce implică atât restructurarea/închiderea instituţiilor rezidenţiale vechi, cât 
şi dezvoltarea şi înfiinţarea de servicii comunitare alternative şi complementare. 
        În cadrul acestui program s-a  semnat Contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „ 
Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Mălăieşti”, cu un buget  total de 196.363 Euro, din 
care Consiliul judeţean Vaslui a aprobat o cotă de cofinanţare în procent de 10%. 
        Proiectul îşi propune creşterea calităţii vieţii şi a gradului de reprezentare şi autoreprezentare prin 
dezinstituţionalizarea unui număr de 10 persoane cu handicap, cu abilităţi ridicate din cadrul Centrului de 
recuperare şi reabilitare Mălăieşti. 
        Activităţile din Locuinţa protejată vor fi asigurate de o structură de personal formată dintr-un număr 
de 12 de posturi, în regim contractual.  
        La stabilirea structurii de personal s-a avut în vedere Hotărârea Guvernului nr.539/2005 pentru 
aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, modificată şi completată. 
        Sediul Centrului este în oraşul Negreşti, str. Vasile Alecsandri, nr.10, judeţul Vaslui. 
        Cheltuielile privind susţinerea activităţii serviciului nou înfiinţat au fost prognozate şi stabilite prin 
proiectul de buget al Direcţiei Generale de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru anul 2007. 

        Considerând că  prin înfiinţarea  Locuinţei protejate Negreşti se asigură o îmbunătăţire a 
vieţii persoanelor adulte cu handicap iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea 
şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
P R E S E D I N T E, 

Corneliu Bichineţ 



Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.111/2007 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
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DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU 
PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU 
PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
ECONOMIC ADMINISTRATIV

LOCUINŢĂ PROTEJATĂ 
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Anexa nr.2 
la Hotărârea nr.111/2007 

 
STAT DE FUNCŢII  PENTRU LOCUINŢA PROTEJATĂ NEGREŞTI 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA  FUNCŢIEI 
EXECUŢIE                                                     CONDUCERE

NIVEL 
STUDII

GRAD 
PROFESIONAL 

NUMĂR 
POSTURI 

1 INSPECTOR DE SPECIALITATE   -           ŞEF CENTRU S I 1 
2 ASISTENT SOCIAL PL  1 

3-6 LUCRĂTOR SOCIAL M  4 
7 ASISTENT MEDICAL PL  1 

8-9 ÎNGRIJITOARE M/G  2 
10-12 MUNCITOR CALIFICAT M/G III 3 
 
 


