
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.3763/07.03.2023 

 
PROIECT DE HOTǍRÂRE nr.68/2023  

pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de 
prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități  la nivelul județului Vaslui 

și pentru aprobarea regulamentului de organizare și  
funcționare a acestuia 

 
     Având în vedere: 

           - referatul de aprobare nr.3763/07.03.2023 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
    - adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr. 485/14.02.2023; 
    - adresa Instituției Prefectului - Județul Vaslui nr. 2744/16.02.2023; 
    - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 36 /2023 pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Vaslui și a supleantului acestuia în Comitetul județean pentru accelerarea 
procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul județului Vaslui; 
    - adresa Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nr. 406/15.02.2023; 
    - adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui nr. 1830/13.02.2023; 
    - adresa Direcției Județene pentru Cultură Vaslui nr. 335/14.02.2023; 
    - adresa Direcției de Sănătate Publică Vaslui nr. 3422/13.02.2023; 
    - adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vaslui nr. 112/13.02.2023; 
    - adresa  Direcției de Asistență Socială Vaslui nr. 57080/27.02.2023; 
    - adresa  Direcției de Asistență Socială Huși nr. 1853/13.02.2023; 
    - adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă  Vaslui nr. 1250/27.02.2023;  
      - adresa Asociației Nevăzătorilor din România filiala județeană Vaslui nr.18  din 28.02.2023; 
     - adresa Asociației Congregația Surorilor Franciscane nr. 17/03.03.2023; 
     - raportul de specialitate nr.3784/07.03.2023 al Direcției Dezvoltare și Cooperare; 
     - avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică 

locală şi coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, 
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

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

administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
- art. 15 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de 
prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- H.G. nr.1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de 
dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2030; 

        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 modificãrile și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se înființează Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de 
prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Vaslui, cu rol 
consultativ, și ai cărui membri desfășoară activitate neremunerată, pentru analiza stadiului 
realizăriii măsurilor, obiectivelor și indicatorilor acestui proces, având următoarea componență: 

a) membri: 
- domnul Cazacu Dragoș Andrei, director general al Direcției Generale de Asistență Socială  
și Protecția Copilului; 
- doamna Drăgan Cătălina, reprezentant al Instituției Prefectului -Județul Vaslui; 
- domnul Păun Adrian-Nicolae, reprezentant al Consiliului Județean Vaslui; 
- doamna Cîmpianu Gina, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; 
- doamna Dănilă Claudia-Lavinia, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Vaslui; 
- domnul Vieru Cătălin, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Vaslui; 



- doamna Poiană Alina-Maria, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Vaslui; 
- domnul Angheluță Mihai Grigorel, reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret 
Vaslui; 
- domnul Sepeniuc Dorin, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Vaslui; 
- doamna Năstasă Olimpia-Gabriela, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Huși; 
- doamna Lupașcu Daniela, reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Vaslui; 
- domnul Olaru Mihăiță, reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România, filiala 
județeană Vaslui; 
- doamna Gal Angela, reprezentat al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
- doamna Alexandru Paula, beneficiar al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
b) supleanți: 
- doamna Hriscu Roxana Simona, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență 

Socială  și Protecția Copilului; 
- domnul Rumanescu Florin, reprezentant al Instituției Prefectului -Județul Vaslui; 
- doamna Vlad Marina-Gabriela, reprezentant al Consiliului Județean Vaslui; 
- doamna Lefter Elena, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; 
- doamna Amăriuței Gabriela-Felicia, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Vaslui; 
- domnul Filip Iulian, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Vaslui; 
- doamna Toplicianu Mihaela, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Vaslui; 
- doamna Vidineac Aurora-Cătălina, reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Vaslui; 
- doamna Sandu Anca, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Vaslui; 
- doamna Bîrlădeanu Alina-Mariana, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Huși; 
- domnul Raclariu Cătălin, reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Vaslui; 
- doamna Cernat Carmen, reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România filiala 
județeană Vaslui; 
- doamna Cata Irina, reprezentat al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
- domnul Mîțîlă Costel, beneficiar al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități ,,O raza de soare”. 

        Art.2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea 
procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități la nivelul județului Vaslui conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

      Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, persoanelor nominalizate la art.1 
și se va publica pe pagina de internet www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
                   Vaslui, ___________2023 

          
              P R E Ș E D I N T E ,  
                     Dumitru Buzatu 

                                                                          Avizează pentru legalitate: 
              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 

                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                            Am luat la cunoștință de acest  înscris oficial și     

                                                                               îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                            Director executiv, 
                                                            Mihaela Dragomir 

 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității simple. 
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                                                                             Anexa  

                                                                          la Hotărârea nr.____/2023  
 
 

REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități constituit la nivelul județului Vaslui 

 
 

Art.1. Dispoziții generale 
(1) La nivelul județului Vaslui, se înființează Comitetul pentru accelerarea procesului 

de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități. 

(2) Comitetul se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2023 privind 
susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și 
aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

(3) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) stabileşte componenţa,  
rolul și atribuţiile comitetului, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.  

Art.2. Componența comitetului 
(1) Comitetul prevăzut la art.1 este format din reprezentanți și membri supleanți ai: 

Consiliului Județean Vaslui; Instituției Prefectului - Județul Vaslui; Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Vaslui; Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; Direcției de Sănătate Publică 
Vaslui; Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui; Direcției Județene 
pentru Cultură Vaslui; Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vaslui; din reprezentanți 
ai persoanelor cu dizabilități și ai organizațiilor acestora din Vaslui; persoane cu 
dizabilități găzduite în centre rezidențiale din județul Vaslui. 

(2) Activitatea membrilor este neremunerată. 
(3) La ședințele Comitetului pot fi invitate de către directorul general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și persoane din cadrul alor 
instituții, în funcție de particularitățile și nevoile persoanelor cu dizabilități care ajung în 
comunități.  

Art.3. Rolul și atribuțiile principale ale Comitetului 
(1) Comitetul coordonează procesul de dezinstituționalizare la nivelul județului și de 

integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități. 
(2) Comitetul are rol consultativ și analizează stadiului realizării scopului, obiectivelor 

planificate la nivel județean, a indicatorilor - cheie și măsurilor procesului de 
dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități.  

(3) Comitetul reunește persoane cu competențe în domenii precum: sprijin în luarea 
deciziilor, protecție socială, ocuparea și formare profesională, reconversie profesională, 
sănătate mintală, îngrijirea sănătății, acces la justiție sau ordine publică, persoane care, 
prin expertiza și resursele pe care le dețin, pot ajuta într-un mod integrat persoanele cu 
dizabilități în procesul de tranziție, eficientizând procesul de identificare de soluții 
adecvate de dezinstituționalizare. 

(4) Comitetul contribuie la promovarea și creșterea credibilității procesului de 
dezinstituționalizare la nivelul județului. 

(5) Comitetul asigură transparența și vizibilitatea procesului de dezinstituționalizare 
contribuind la mobilizarea resurselor de la nivel județean și local. 

(6) Comitetul sprijină realizarea obiectivelor generale şi specifice cuprinse în H.G. 
nr.1543/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării 
persoanelor adulte. 
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(7) Comitetul urmăreşte realizarea indicatorilor cheie de performanţă prevăzuţi la art. 
8 şi 9 din Legea nr.7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de 
prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. 

(8) Comitetul informează permanent Comitetul național de accelerare a 
dezinstitutionalizarii cu privire la stadiul realizării scopului, obiectivelor și măsurilor 
planificate la nivel județean. 

 Art.4. Dezinstituționalizare, prevenirea instituționalizării – definiție, scop  
(1) Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități este un proces planificat 

prin care se asigură persoanelor adulte cu dizabilități servicii corespunzătoare nevoilor 
specifice, accesibile și de calitate în comunitate, pentru a facilita tranziția acestor 
persoane din instituții rezidențiale și incluziunea lor în comunitate. 

(2) Procesul de dezinstituționalizare este corelat și condiționat de punerea în aplicare 
a măsurilor de prevenire a instituționalizării sau a reinstituționalizării realizate la nivel 
local. 

(3) Procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor 
adulte cu dizabilități are ca scop asigurarea exercitării dreptului la viață independentă a 
persoanelor adulte cu dizabilități. 

(4) Realizarea scopului prevăzut la alin. (3) include: 
a) creșterea eficienței și eficacității politicilor de protecție și sprijin al persoanelor cu 
dizabilități; 
b) promovarea colaborării și cooperării între administrația publică locală și administrația 
publică centrală și între administrațiile publice locale și intensificarea activităților de 
administrație social-comunitară în interesul persoanelor adulte cu dizabilități; 
c) consolidarea metodei managementului de caz în cadrul sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități și a rolului managerului de caz, asigurarea pregătirii 
corespunzătoare a acestuia, cu încorporarea metodei planificării centrate pe persoană; 
d) dezvoltarea, diversificarea și consolidarea serviciilor comunitare; 
e) furnizarea de servicii de calitate și centrate pe persoană, care să ofere sprijin adecvat 
și integrat persoanelor adulte cu dizabilități pentru a trăi independent și integrate în 
comunitate, printr-un corp de angajați pregătit corespunzător; 
f) promovarea perspectivelor de angajare a persoanelor adulte cu dizabilități, prin acțiuni 
de combatere a prejudecăților; 
g) îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale și din 
comunitate la sistemele de educație și sănătate; 
h) diversificarea și coordonarea acțiunilor de sensibilizare, conștientizare și combatere a 
prejudecăților legate de dizabilitate pentru creșterea încrederii populației în potențialul 
persoanelor cu dizabilități și a valorii pe care acestea o pot aduce în comunitate. 

Art.5. Organizarea și funcționarea comitetului 
(1) Comitetul se întrunește trimestrial, în ședință ordinară, la convocarea directorului 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și 
în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a acestuia sau 
a unui membru. 

(2) Atribuțiile reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului – director general: 

a) convoacă și conduce ședințele comitetului, iar în lipsă - supleantul acestuia; 
b) stabilește și aprobă ordinea de zi a ședințelor Comitetului; 
c) aprobă materialele care vor fi dezbătute în cadrul ședințelor; 
d) aprobă lista participanților. 
(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de 2 persoane din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
(4) Atribuțiile Secretariatului Comitetului: 
a) asigură convocarea ședințelor, transmiterea invitațiilor și a ordinii de zi membrilor 

Comitetului, cu cel puțin 3 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru întâlnire; 
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b) convocarea ședințelor se va face în scris, invitațiile către membri fiind transmise 
prin e-mail; 

c) pregătește și transmite documentele și materialele care vor fi dezbătute cu cel puțin 
1 zi calendaristică înainte de data convocării; 

d) redactează și arhivează procesele-verbale ale întâlnirilor. 
(5) Dezbaterile care au loc în ședințele Comitetului se consemnează într-un proces-

verbal de ședință, semnat de către toți membrii. 
(6) Comitetul județean își desfășoară activitatea la sediul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, care va asigura un spațiu adecvat în acest sens. 
(7) Ședințele Comitetului se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

membrilor săi.  
Art.6. Dispoziții finale 
(1) Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile actelor normative de rang 

superior, în materie. 
(2) Regulamentul de Organizare şi Funcționare poate fi modificat la propunerea 

Comitetului, cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.  
(3) Orice propunere de modificare a regulamentului, inclusiv în ceea ce privește 

numărul membrilor, va fi comunicată Secretariatului Comitetului care asigură consultarea 
tuturor membrilor şi întreprinde, după caz, demersurile necesare pentru modificarea 
regulamentului de organizare și funcționare prin hotărârea Consiliului Județean Vaslui. 



   ROMÂNIA 
   JUDEȚUL VASLUI 
   CONSILIUL JUDEȚEAN 
   PREȘEDINTE                    
   Nr.3763 din 07.03.2023                                                        

                                              
 
                                             REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru înființarea  Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități  

la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare  
și funcționare a acestuia 

 
                     

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:    
           În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. 
(5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, și 
atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, printre care și serviciile sociale 
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și 
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

     În data de 9 ianuarie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 7 privind susţinerea 
procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor 
măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

   Potrivit art. 15 din Legea nr. 7/2023, la nivel local, măsurile de accelerare a 
procesului de dezinstituţionalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilităţi cuprind înființarea unui comitet pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul fiecărui județ, cu rol 
consultativ, și ai cărui membri desfășoară activitate neremunerată, pentru analiza 
stadiului realizării măsurilor, obiectivelor și indicatorilor acestui proces. 
             Conform legii, la nivel local, comitetul va fi format din reprezentanţi ai consiliilor 
judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, instituţiilor prefectului, direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, direcţiilor de asistenţă socială sau, după 
caz, ai serviciilor publice de asistenţă socială, agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, 
inspectoratelor şcolare, direcţiilor de sănătate publică, agenţiilor pentru ocuparea forţei de 
muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor pentru cultură, direcţiilor 
pentru familie şi tineret, direcţiilor de sport, regiilor de transport, reprezentanţi ai 
persoanelor cu dizabilităţi şi ai organizaţiilor acestora, persoane cu dizabilităţi care trăiesc 
în centre rezidenţiale, precum şi invitaţi din cadrul altor instituţii în funcţie de 
particularităţile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi care ajung în comunităţi. 
          Propunem înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituţionalizare şi de prevenire a   instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități 
la nivelul județului Vaslui, cu rol consultativ, și ai cărui membri desfășoară activitate 
neremunerată, pentru analiza stadiului realizăriii măsurilor, obiectivelor și indicatorilor 
acestui proces, cu următoarea componență: 
(1) membri: 
-domnul Cazacu Dragoș Andrei, director general al Direcției Generale de Asistență Socială  
și Protecția Copilului; 
-doamna Drăgan Cătălina, reprezentant al Instituției Prefectului-Județul Vaslui; 
-domnul Păun Adrian-Nicolae, reprezentant al Consiliului Județean Vaslui; 
-doamna Cîmpianu Gina, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; 
-doamna Dănilă Claudia-Lavinia, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Vaslui; 
-domnul Vieru Cătălin, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Vaslui; 



-doamna Poiană Alina-Maria, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Vaslui; 
-domnul Angheluță Mihai Grigorel, reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Vaslui; 
-domnul Sepeniuc Dorin, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Vaslui; 
-doamna Năstasă Olimpia-Gabriela, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Huși; 
-doamna Lupașcu Daniela, reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Vaslui; 
-domnul Olaru Mihăiță, reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România filiala 
județeană Vaslui; 
-doamna Gal Angela, reprezentat al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
-doamna Alexandru Paula, beneficiar al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
(2) supleanți: 

-doamna Hriscu Roxana Simona, director general adjunct al Direcției Generale de 
Asistență Socială  și Protecția Copilului; 
-domnul Rumanescu Florin, reprezentant al Instituției Prefectului-Județul Vaslui; 
-doamna Vlad Marina-Gabriela, reprezentant al Consiliului Județean Vaslui; 
-doamna Lefter Elena, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui; 
-doamna Amăriuței Gabriela-Felicia, reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Vaslui; 
-domnul Filip Iulian, reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Vaslui; 
-doamna Toplicianu Mihaela, reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Vaslui; 
-doamna Vidineac Aurora-Cătălina, reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și 
Tineret Vaslui; 
-doamna Sandu Anca, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Vaslui; 
-doamna Bîrlădeanu Alina-Mariana, reprezentant al Direcției de Asistență Socială Huși; 
-domnul Raclariu Cătălin, reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Vaslui; 
-doamna Cernat Carmen, reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România filiala 
județeană Vaslui; 

-doamna Cata Irina, reprezentat al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”; 
-domnul Mîțîlă Costel, beneficiar al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități ,,O raza de soare”. 

          Menționăm că desemnarea reprezentantului și a supleantului Consiliului Județean 
Vaslui în Comitet s-a realizat prin Hotărârea nr. 36/2023. Celelalte  instituții prevăzute în 
art. 15 din legea sus-amintită și-au desemnat reprezentanții prin adresele invocate în 
opreambului proiectului de hotărâre.  

    Atribuțiile Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de 
prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Vaslui 
sunt cele prevăzute în Legea nr. 7/2023 și în Regulamentul de organizare și funcționare – 
anexă la proiectul de hotărâre, care cuprinde componenţa, rolul și atribuţiile, precum și 
modul de organizare şi funcţionare al Comitetului.  

II. Impactul socio-economic: creșterea numărului de persoane adulte cu dizabilităţi 
instituţionalizate care să beneficieze de sprijin în vederea dezinstituţionalizării şi de punerea 
în aplicare a parcursului de trai independent. 

              III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
              IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
consultarea instituțiilor prevăzute de lege. 

              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 adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general 
al judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului județean, precum și persoanelor nominalizate în Comitet în 
vederea aducerii la îndeplinire.  

                     Totodată, hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet  http://www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: 
                Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună  
inițierea proiectului de hotărâre pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului 
de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități 
la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 
acestuia. 

      Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
proiect elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în vederea supunerii spre 
aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui. 

 
 
    

PREȘEDINTE 
 DUMITRU BUZATU       

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.3784 din 07.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru înființarea  Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități  
la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

a acestuia 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul 
de hotărâre pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţio-
nalizare și de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul 
județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. 

În raport cu atribuțiile și competențele specifice, Direcția Dezvoltare și Cooperare a con-
statat următoarele:   
    a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor publice de 
interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială/alte 
atribuții; 
     b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul; 

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 
prevederile:  

- art. 173 alin.(1) lit. d) și f) alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

- art. 15 din Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a per-
soanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de 
prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

- Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabil-
ități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2030. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

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

                                  
                

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Agafiței Emilian Director executiv 07.03.2023  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef serviciu 07.03.2023  

Întocmit – Păun Adrian Consilier 07.03.2023  

 


























