
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.167/2008 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centre rezidenţiale pentru persoane cu 

handicap, pentru anul 2008 
 
având în vedere adresa Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

nr.41387/11.12.2007; 
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

în temeiul prevederilor art.91 alin.(5), litera „a” şi 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. – Costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele cu handicap, pentru anul 2008, se 

stabileşte la următoarele nivele: 
 - centru de îngrijire şi asistenţă 1.358 lei 
 - centru de recuperare şi reabilitare 1.573 lei 
 - centru de recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie 1.503 lei 
 - locuinţă protejată 1.917 lei 

Art.2. – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.   

                                                                                                Vaslui, 28 decembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E , 

Corneliu Bichineţ 
                                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centre rezidenţiale pentru 

persoane cu handicap, pe anul 2008 
                     
                 Domnilor consilieri şi invitaţi, 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap se efectuează într-un centru din localitatea / judeţul în a cărei / cărui rază teritorială îşi au 
domiciliul sau reşedinţa. 

În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în cadrul 
judeţului de domiciliu/reşedinţă, persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în 
altă unitate administrativ-teritorială.  

Decontarea cheltuielilor ce se derulează în astfel de situaţii se fac 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 Vaslui, după ce a analizat cheltuielile 
ce se efectuează cu personalul angajat la diferite centre, cheltuielile cu bunuri şi servicii efectuate în anii 
anteriori şi estimatul pe acest an, precum şi baremele minime de dotare cu echipament, cazarmament şi 
durata de utilizare a acestora, cu adresa nr.41387/11.12.2007, propune pentru anul 2008 următoarele 
costuri medii lunare de întreţinere:       

Cost mediu lunar cu: Nr. 
crt. Tipul serviciului cheltuieli 

de personal 
bunuri şi 
servicii 

Total cost mediu lunar 
de întreţinere 

– lei – 
0 1 2 3 4=2+3 
1 Centru de îngrijire şi asistenţă 754 604 1.358 
2 Centru de recuperare şi reabilitare 785 788 1.573 

3 Centru de recuperare şi reabilitare 
neuropsihomotorie 853 650 1.503 

4 Locuinţă protejată 855 1.062 1.917 
  Domnilor consilieri,  

Având în vedere cele prezentate mai sus , vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre 
în forma în care este prezentat. 

PREŞEDINTE 
Corneliu Bichineţ 
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