
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A nr.147/2008 
privind înfiinţarea Locuinţei protejate în comuna  Lipovăţ,  
sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în structura Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
 

având în vedere propunerile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
judeţului Vaslui privind înfiinţarea locuinţei protejate pentru persoane cu handicap; 

având în vedere prevederile art.51, alin.(3), lit. „g” şi alin. (5) din Legea nr.448/2006  privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

având în vedere Hotărârea Guvernului  nr.1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale 
pentru protecţia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013; 

având în vedere Avizul ANPH nr.15797/2008; 
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. „a”  şi alin. (2), lit. „c”, precum şi art.97, alin (1)  din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – (1) Se înfiinţează Locuinţa protejată, denumită în continuare Locuinţă,  în structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională 
a acesteia, fără personalitate juridică. 

             (2) Sediul Locuinţei este în Comuna  Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui. 
Art.2 -  Locuinţa are rolul de a asigura următoarele tipuri de servicii: 

a) găzduire: Serviciul oferă găzduire şi asistenţă profesională calibrată pe nevoia 
individualizată a fiecărui beneficiar implementând un plan personalizat de 
servicii; 

b) sprijin pentru viaţa independentă: se asigură sprijin pentru viaţa independentă 
conform planului personal de viitor, în baza contractului de servicii. 

Art.3  – (1) Se aprobă structura organizatorică a Locuinţei prevăzută în anexa nr.1. 
              (2) Se aprobă statutul de funcţii al Locuinţei prevăzut în anexa nr.2.  
Art.4 – Finanţarea cheltuielilor serviciului nou 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 menţinerea obiectului de activitate al Locuinţei pe o perioada de 10 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 se însărcinează Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.   
  Vaslui, 29 octombrie 2008 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                               Contrasemnează: 
            Secretarul  judeţului Vaslui  

                                                                                     Gheorghe Stoica 
 



Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.147/2008 
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DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
PENTRU PROTECŢIA 
DREPTURILOR COPILULUI 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
PENTRU PROTECŢIA 
PERSOANELOR ADULTE

DIRECTOR GENERAL  
ADJUNCT ECONOMIC 

LOCUINŢĂ PROTEJATĂ LIPOVAT-CHITOC 9 1  8 



Anexa nr.2 
                                                                                                     la Hotărârea nr.147/2008 

STAT DE FUNCŢII –LOCUINŢA PROTEJATĂ LIPOVAT-CHITOC 
NR. 
CRT 

DENUMIREA FUNCŢIEI 
EXECUŢIE                                           CONDUCERE 

NIVEL 
STUDII 

GRAD 
PROFESIONAL 

NUMĂR 
POSTURI 

1 INSPECTOR DE SPECIALITATE      ŞEF CENTRU S II 1 
2-5 LUCRĂTOR SOCIAL M  4 
6-8 INFIRMIERĂ/ ÎNGRIJITOARE M/G  3 
9 MINCITOR CALIFICAT BUCĂTAR  M/G VI 1 

 



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 comuna  Lipovăţ, sat Chiţoc, judeţul Vaslui, în 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
Doamnelor şi domnilor consilieri,       

 Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Locuinţei protejate din comuna Lipovăţ, sat Chiţoc, 
judeţul Vaslui, în 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, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
         În cadrul Programului privind protecţia socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu 
handicap, Servicii sociale pentru persoanele cu handicap: cod CPV 85311200-4, pentru înfiinţarea de   
servicii alternative rezidenţiale de tip familial - locuinţe protejate s-a semnat Contractul de finanţare 
nerambursabilă pentru proiectul „ Locuinţă protejată” în comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui. Proiectul este 
realizat în parteneriat: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Asociaţia 
“Agenţia de Servicii Sociale Alexenia” Bârlad şi Consiliul local al comunei Lipovăţ.  
        Prin proiectul mai sus menţionat s-a urmărit  realizarea unei locuinţe protejate având ca obiect de 
activitate oferirea de servicii de protecţie şi suport persoanelor cu handicap care au capacitate crescută de 
autosusţinere. 
          Serviciul se adresează persoanelor rezidente din instituţii care în urma recuperării şi reabilitării vor 
dobândi abilităţi pentru traiul independent, iar înfiinţarea acestuia are mai multe avantaje: beneficiarii 
sunt persoane cu handicap tinere care manifestă un grad  mai mare de adaptabilitate decât persoanele cu o 
vârstă mai înaintată, locaţia propusă se află în comunitate permiţând accesul persoanelor cu handicap la 
resursele şi facilităţile acesteia, deschiderea manifestată de membrii comunităţii la problematica 
persoanelor cu handicap. 
          Beneficiarii Locuinţei  sunt 8 persoane cu handicap ce au fost instituţionalizaţi în Centrul de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap Huşi, dar şi tineri care au beneficiat de măsură de 
protecţie conform Legii nr.272/2004. Ca urmare a necesităţii soluţionării situaţiei tinerilor care au 
beneficiat de măsură de protecţie conform Legii nr.272/2004, în procesul de selecţie a beneficiarilor au 
intrat şi tineri cu handicap a căror măsură de protecţie a încetat conform actului normativ enunţat. În 
această situaţie, pentru acest serviciu nou, au fost selectaţi tineri care au beneficiat de servicii în cadrul 
centrelor de plasament, care urmează să părăsească centrele de plasament, în condiţiile legii. Prin urmare, 
beneficiarii selectaţi pentru noul serviciu sunt atât persoane cu handicap rezidenţi ai Centrului de 
recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Huşi, dar şi tineri care au beneficiat sau beneficiază 
de măsură de protecţie în temeiul Legii nr.272/2004. 
          Structura organizatorică prevăzută în prezentul proiect de hotărâre cuprinde un număr de 9 posturi. 
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, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr.1007/2005, 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. 
           Bugetul total al proiectului a fost de 326.948 lei, din care 18.920 lei  este contribuţia Consiliul 
judeţean prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui ca parte în contract, iar 
diferenţele sunt finanţate prin Programul privind protecţia socială şi integrarea socio - profesională a 
persoanelor cu handicap ( 270.000 lei), Asociaţia „ Agenţia de servicii sociale Alexenia” Bârlad (28.028 
lei), Consiliul local Lipovăţ ( 10.000 lei). 
             Menţionez că una din obligaţiile părţilor este menţinerea destinaţiei proiectului finanţat timp de 
10 ani de la terminarea proiectului. 

   Cheltuielile estimative privind susţinerea activităţii serviciului nou înfiinţat în valoare de 11.088 
lei/lună au fost prognozate şi stabilite prin proiectul de buget al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului pentru anul 2008. 

Considerând că  înfiinţarea „ Locuinţei protejate „ din comuna Lipovăţ vine în sprijinul 
persoanelor cu handicap, că pentru persoanele cu handicap rezidente se vor îmbunătăţi condiţiile de locuit 



şi serviciile de recuperare şi reabilitare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre 
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi         
 


