
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 18427/10.12.2021  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 226 
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor 

cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 18427/10.12.2021; 
-  adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui nr. 

50972/06.12.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului Județean 

Vaslui nr. 18534/13.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, 

administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze, 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; Comisia pentru 
protecţie socială, protecție copii, învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 33 și art. 34 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
Art.1. – Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu 

handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, pentru lunile noiembrie 2020 - octombrie 2021, se stabileşte la nivelurile prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean Vaslui și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local.     

                                                                                                        
                                                                                              Vaslui, ___________ 2021 
         PREŞEDINTE, 
                Dumitru Buzatu         
                                                                                      Avizează pentru legalitate, 

                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                Diana-Elena Ursulescu 

                      
               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                  şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                      Director executiv, 
                                                                                     Mihaela Dragomir 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute.              



Consiliul Județean Vaslui                                                          Anexă 
la Hotărârea nr. ____/2021 

 
COSTUL 

mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale 
din structura Direcţiei Geneale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 

pentru perioada nov. 2020 – oct. 2021 
 
 

Tip serviciu Denumire 
centru 

Nr. Cost/lună/beneficiar Cost/lună/beneficiar Cost anual / 
beneficiar 

Cost 
standard 

benef. Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 H.G. 
426/2020 

Servicii 
rezidenţiale 
destinate 

persoanelor în 
vârstă 

CIA Huşi 71 4.621 5.436 5.685 5.795 4.081 5.079 4.059 3.718 3.394 3.452 3.295 3.437 52.053 50.554 

CIA Giurcani 29 5.570 5.344 5.121 5.374 5.518 5.374 5.381 5.003 5.159 5.077 5.212 5.369 63.500 50.554 

Îngrijire şi 
asistenţă pentru 
persoane adulte 

cu handicap 

CIA Rînzeşti 40 5.544 5.194 5.209 6.223 4.936 5.489 5.003 4.579 4.688 5.389 4.378 5.367 62.001 66.853 
CIA Bogeşti 47 4.430 5.092 4.303 6.236 4.268 5.766 4.069 3.796 3.724 3.410 3.577 3.987 52.656 66.853 

CIA Bîrlad 44 5.885 5.097 6.375 5.709 5.195 5.461 4.883 5.502 5.593 4.743 4.721 5.565 64.728 66.853 
Recuperare şi 

reabilitare pentru 
persoane cu 

handicap 

CRRPH Husi 194 4.845 4.404 4.473 5.208 4.276 4.702 4.192 3.915 4.089 4.137 3.934 4.153 52.327 67.920 
CRR Râşeşti 51 4.653 4.664 5.093 5.551 4.333 5.159 4.306 4.560 4.064 4.689 3.985 4.258 55.316 67.920 

CRRTD Bîrlad 9 4.815 4.142 5.314 4.716 4.908 5.697 5.558 4.752 5.076 4.835 4.389 4.207 58.409 67.920 
Recuperare şi 

reabilitare 
neuropsihiatrică 

CRRN Mălăieşti 50 5.424 6.363 5.995 6.016 5.538 5.841 5.401 5.383 5.322 5.344 5.670 5.704 68.002 67.920 

Locuinţe protejate 

LP Şt. cel Mare 8 5.753 5.002 5.420 4.238 4.749 4.967 5.307 4.326 4.714 4.421 4.575 4.952 58.422 60.932 

LP Negreşti 11 5.396 4.482 4.200 4.683 4.247 6.811 6.511 5.245 4.228 3.825 4.887 4.664 59.179 60.932 

LP Vladia 8 5.751 5.248 4.739 3.896 3.790 5.066 4.077 4.557 4.617 4.872 4.135 4.332 55.079 60.932 

LP Vutcani 7 5.606 5.524 4.015 4.314 4.426 5.113 5.174 4.176 4.617 4.197 4.082 4.489 55.733 60.932 

LP Codăieşti 7 5.511 5.927 4.809 5.500 5.611 5.111 5.225 5.196 4.351 4.475 5.182 5.144 62.042 60.932 

LP Vultureşti 8 5.814 4.784 5.339 4.585 4.222 5.468 4.571 4.295 4.859 4.501 4.858 5.802 59.097 60.932 

LP Lipovăţ 7 5.858 6.261 5.860 5.790 5.882 5.888 5.513 5.511 5.746 5.875 5.568 6.061 69.814 60.932 

LP Găgești 9 7.108 5.643 5.304 5.064 4.845 4.979 5.612 4.672 5.253 3.904 5.592 5.179 63.155 60.932 

LP Deleni 8 6.398 5.558 5.227 4.395 4.115 5.421 4.230 4.777 4.199 4.338 3.928 4.831 57.417 60.932 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 18427/10.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 

pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 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 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, după cum prevede și art.33 alin. (1) din anexa la H.G. nr. 268/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, după ce a 
analizat cheltuielile efectuate cu personalul angajat la diferite centre, cheltuielile cu 
bunuri şi servicii efectuate în intervalul nov. 2020 – oct. 2021, cu adresa nr. 
50972/06.12.2021, propune costurile medii lunare de întreţinere, defalcate pentru 
fiecare lună în parte, dupa cum este prezentat în tabelul din anexa proiectului de 
hotărâre. 
 

II. Impactul socio-economic: 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 se face având la baza costul mediu 
lunar al cheltuielilor stabilit de consiliul județean prin hotărâre. 
 
     III. Impactul financiar asupra bugetului județului: contravaloarea serviciilor 
prestate pentru persoanele cu handicap, cu domiciliul în alte unități administrativ-
teritoriale, constituie venit la bugetul local al județului.  
 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea 
persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale, s-a avut în vedere propunerea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, înaintată 
Consiliului Judeţean Vaslui cu adresa nr. 50972/06.12.2021. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

în cauză: nu este cazul. 
 
 



VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate:  

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Direcției 
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire.  

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 

oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al 
cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele 
rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, proiect care a fost elaborat 
cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat 
în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 18534/13.12.2021 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru 
îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada 

noiembrie 2020 – octombrie 2021 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Direcția 
Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 
mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în 
centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021, în raport cu atribuțiile 
și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   
 

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean (servicii sociale pentru protecția persoanelor cu 
handicap/stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea 
persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 
2021; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: contravaloarea serviciilor 
prestate pentru persoanele cu handicap, cu domiciliul în alte unități administrativ-
teritoriale, constituie venit la bugetul local al județului;  

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv dispozițiile: 

- art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 33 alin. (1) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006; 
  d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului:nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment. Propunem analizarea și supunerea proiectului de hotărâre spre dezbatere 
și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.  

 
 

 Director executiv, 
 

Mircea Țuțuianu 
 






