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H O T Ă R Â R E   
privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte  

cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și  
Reabilitare Neuro - Psihică pentru Adulți Movila 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 19652/2020 - Q din 10.09.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
comunicat sub nr. 17135/5671/ANDPDCA/DPPD/MI/MC din 11.08.2020,  
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 4 din 28.01.2014 înființarea Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți Movila; 
 - Nota de fundamentare nr. 14228 din 02.09.2020  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Raportul de specialitate nr. 19688/2020 - I din 11.09.2020 al Direcţiei  Coordonare 
Organizare; 
          - Avizul nr. 20292/2020 - M din 21.09.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
          - Avizul nr. 20274/2020 - G din 21.09.2020 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Avizul nr. 20329/2020 - U din 21.09.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2018  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu 
handicap; 
 - prevederile Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 
877/2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c)  şi alin. (5) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți Movila, situat în Comuna Movila, strada Cartierului Vechi, 
nr. 1,  județul Ialomița, se reorganizează, cu aceeași dată, înființându-se Centrul de Abilitare și 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila, cu aceeași adresă. 
 (2) Capacitatea maximă a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Movila este de 41 de locuri. 
    
 Art.2 (1) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila, 
înfiinţat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 
funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, oferind servicii de ocrotire, protecție și 
asistență socială persoanelor adulte cu dizabilități. 
  (2) Tot personalul încadrat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică 
pentru Adulți Movila se preia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Movila prevăzut la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre.  
  
 Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Abilitare și 
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Cheltuielile ocazionate de funcţionarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Movila sunt asigurate din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa pentru anul 2020, în limita prevăzută de acesta. 
 
        Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
        Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi, 
spre ştiinţă, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 

PREŞEDINTE 
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