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PROIECT DE HOTĂ RARE NR: 	 
privind modificarea  i completarea Hot5rArii Consiliului Judetean lalomita nr. 47 din 

29.09.2006 privind infiintarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie 

Slobozia 

Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a, 
Avă nd in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. c I t52N-clin M .08.2022 a Pre ş edintelui 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 

Examin ă nd: 

Nota de fundamentare nr. 17175 din 18.08.2022 ş i adresa nr. 16966 din 
18.08.2022 ale Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  i Protec ţ ia Copilului lalonni ţ a; 

- prevederile Hot ă r ă rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 29.09.2006 privind 
infiin ţ area Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia; 

- Raportul nr. Ulf 22-- 	/2022-Odin 	.08.2022 al Compartimentului 
Coordonare Societ ăţ ii, Servicii i Institutii Publice Subordonate; 

- Avizul nr. 	 din 	.08.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 
obliga ţ ii ş i incompatibilit ăţ i; 

- Avizul nr. 	 din 	.08.2022 al Comisiei pentru munc ă , s ă n ă tate, 
asisten ţă  social ă  ş i fannilie, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit, a) ş i d), alin.(2) lit. b) i alin. (5) lit. b) din 
Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 292/2011 privind asisten ţ a social ă , Cu modific ă rile 
complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protec ţ ia  i pronnovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Hot ă ră rii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nonnenclatorului serviciilor sociale, precum ş i a regulamentelor-cadru de organizare ş i 
func ţ ionare a serviciilor sociale, cu modific ă rile i connplet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice 
nninime de calitat obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilit ă ti, Anexa 6 - Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale 

organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti ş i Centre de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti; 
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- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizare ş i functionare a 
Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a 
nr. 46 din 30.03.2021, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă RA Ş TE: 

Art.I  În tot cuprinsul Hot ă r ă rii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 29.09.2006 
ş i al anexelor la aceasta, sintagma "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie 

Slobozia " se Tnlocuie ş te cu sintagma " Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu Slobozia" . 

Art. II Art.2 al Hot ă ră rii Consiliului Judaţ ean lalomi ţ a nr. 47 din 29.09.2006 se 
mod ifică  i va avea urm ă torul cu prins: 

"Art. 2 Sediul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia este situat in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4, in imobilul identiflcat sub 
denurnirea de "Centrul de ingrijire si Asistente aflat în administrarea Direcţ iei 
Generale de Asistenrci Sociald ,y1 Protec ţ ia Copilului Ialomiţa, conform Hotardrii 
Consiliului Judelean Ialomiţ a nr. 56723.03.2017." 

Art. III Art. 3 al Hot ă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 47 din 29.09.2006 se 

completeaz ă  cu alin. (2), av ă nd urm ă torul cu prins: 

"(2)Capacitatea Serviciului social de zi "Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu Slobozia" este de 24 beneficiari/zi." 

Art. IV Prezenta hot ă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data 
comunic ă rii. 

Art. V Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a , prezenta hot ă r ă re se 
va comunica, sore ducere la indeplinire, Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i 
Protec ţ ia Copilului lalomi ţ a ş i, spre ş tiin ţă , Compartimentului Coordonare Societ ăţ i, 
Servicii ş i Institutii Publice subordonate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean lalomi ţ a, Institu ţ iei Prefectului — Judetul lalomi ţ a, urm ă nd s ă  fie 
publicat ă  pe site — ul Consiliului Judetean lalomi ţ a. 

PRE Ş EDINTE, 

MARIANP-A114 
Avizat, 

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 
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Nr.,92_0:96 /2022 - 	din.92.4 .0e.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rire privind modificarea ş i completarea Hot ă rfirii Consiliului 
Judetean Ialomita nr. 47 din 29.09.2006 privind infiintarea Centrului de Servicii 

de Recuperare Neuromotorie Slobozia 

Prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
aprobarea modific ă rii i completă rii Hot ă rdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 
29.09.2006 privind infiintarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie 
Slobozia 

De la infiintarea Serviciul social mentionat i pan ă  in prezent au avut loc modific ă ri 
legislative care au vizat domeniul social ş i eel specific serviciilor destinate persoanelor cu 

Astfel, prin Hot ă rdrea de Guvem nr. 867/2015 s-a aprobat nomenclatorul serviciilor 
sociale, precum ş i a regulamentelor cadru de organizare i functionare a serviciilor 
sociale, reglement ă nd necesitatea acredit ării fiec ă rui serviciu social component al 
Directiilor Generale de Asistent ă  Socială  ş i Protectia Copilului, ca fumizor de servicii 
sociale. 

La acest moment Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu Slobozia este un serviciu licentiat, conform Licentei de funetionare seria LF 
nr. 0001140, eliberatd de Autoritatea National ă  penal' Drepturile Persoanelor cu 

Copii ş i Adoptii, in data de 17.08,2021, pentru o capacitate de 24 de 
beneficiari/zi. 

Scopul acestui servieiu este de a asigura servicii specializate persoane adulte  en  
dizabilit ă ti de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie recuperare specified, conform 
recomandă rilor din programul individual de recuperare, de adaptare ş i integrare social ă , 
elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte Handicap Ialomita. 

De asemenea, asigur ă  servicii specializate persoanelor adulte cu Ute tipuri de 
dizabilită ti (somatic, neuropsihic, vizual, etc.) care au suferit traumatisme, interventii 
chirurgicale, care prezint ă  afectiuni reumatismale alte tipuri de afeetiuni ce necesitd 
recuperare fizic ă . 

Prin Nota de fundamentare nr. 17175 din 18.08.2022 Directia General ă  de Asistenta 
Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita a fundamentat necesitatea modific ă rii ş i 



PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVE 

complet ă rii Hot ă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din 29.09.2006 privind 
infiinţ area Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia. 

Elementele de modificare i completarea a hot ă rdrii mentionate sunt detaliate in. 
Nota de fundamentare si in proiectul de hot ă ră re. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate si oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma si continutul 
prezentate in proiect. 

Redactat 

Teodorescu Gabriela - VIrginia 
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RAPORT 
privind modifieare si completarea HotarArii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 4'712006 

privind infiin ţ area Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomi ţ a se propune 
aprobarea modific ă rii si completă rii Hotă ră erii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/2006 
privind infiintarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia, in acest sens 
find inaintată  Nota de Fundamentare a D.G.A.S.P.C. Ialomita M. 17175/18.08.2022 ş i 
inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomita cu nr. 21740/2022-G/19.08.2022. 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia 
functionează  din anul 2007, in subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomita, fiind infiintat prin 
Hotă rhea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/2006, cu finantare din Programul de Interes 
National ANPH-S-2006/PIN 4 pentru "Dezvoltarea Serviciilor Sociale Specializate pentru 
Persoanele cu Handicap: Centre de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu". Serviciul social i ş i desfăş oară  aetivitatea in municipiul Slobozia, str. Lacului, 
nr. 4, judettil Talomita, la parterul imobilului in care functioneaz ă  si Centrul de ingrijire ş i 
Asistent ă  Slobozia, ocupfind un spatiu de aproximativ 120 mp, 

Avand in vedere faptul c ă  de la deschiderea Centrului si p ănă  in prezent, cadrul 
legislativ din domeniul social, in general, precum ş i eel specific serviciilor destinate 
persoanelor cu dizabilit ă ti a suferit o serie de transform ă ri (abrog ă ri, completă ri, etc), 
consideră m ci. este necesar ă  modificarea continutului Hot ă rdrii Consiliului Judetean Ialomi ţ a 
nr. 47/2006, dup ă  cum urmează : 
1. preeizarea denumirii complete a serviciului social luat in discutie, respectiv: Centrul de 
Servieli de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia; 
2. specificarea capacit ă tii acestui serviciu: 24 de beneficiari/zi; 
3. modificarea continutului articolului 2 din Hotă rarea susmentionat ă  din: „Sediul Centrului 
de Servicii de Reeuperare Neuromotorie Slobozia este situat in municipiul Slobozia, str. 
Lacului, nr. 4, identificat potrivit schitei anex ă  nr. 1, imobil cc se MI6 in administrarea 
Direc ţ iei Generale de Asistentă  Socială  ş i Protectia Copilului Ialomita pentru o perioad ă  de 49 
de ani", în „Sediul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Slobozia este situat in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4, in imobilul identificat sub 
denumirea de "Centrul de ingrijire si Asistent ă " aflat îu administrarea D.G.A.S.P.C. 
conform Hot ă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 56/23.03.2017." 

intrucht proiectul de hotă rdre indepline ş te conditiiie de legalitate, propunem 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea lui in forma ş i conţinutul prezentat. 

' Director executiv, 
Vlad Cristian 

Consilier, 
Roman Diana 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 

Ş l PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1 Slobozia, jud. !Manta, cod 920033 
Tel. 0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657; 02431206101 Fax 0243/233407 

Nr.1C 	/ 	.041 . "?..P2...1 

Ca urmare a adresei dumneavoastr ă  nr. 21537/17.08.2022, al ă turat vă  Tnaintă m 

NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea Regulamentului de organizare 

functionare a Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 

Slobozia, în vederea introduced proiectului de hot ă rdre pe ordinea de zi a sedintei 

ordinare a Consiliului Judetean lalomita programat ă  Tn luna august a acestui an. 

Vă  multumimI 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA GENERALĂ  DE ASISTENTA SOCIALA 

$1 PROTECTIA COPILULUI IALOMITA 

Str. C. Dobrogeanu - Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033 

Tel. 0243 / 231 088; 0243 / 216 657 ; 0243/206101 Fax 0243/233407 

Nr.  04-7r / 18.08.2022 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind modificarea completarea Hot ă rarii Consiliului Judetean laiomita nr. 47/2006 

ş i aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare a Centrului de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia 

functioneaz ă  din anul 2007, in subordinea D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a, fiind infiin ţ at prin Hot ă rkea 

Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 47/2006, cu finantare din Programul de Interes National 

ANPH-S-2006/PIN 4 pentru "Dezvoltarea Serviciilor Sociale Specializate pentru Persoanele cu 

Handicap: Centre de Servicii de Recuperare Neuromotorie deTip Ambulatoriu". Serviciul social 

îi desfăş oară  activitatea in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4, judeiul lalomio, la parterul 

imobilului in care functioneaz ă  ş i Centrul de Trigrijire ş i Asistent ă  Slobozia, ocupAnd un spa ţ iu 

de aproximativ 120 mp. 

De la infiintare i p ă n ă  in prezent, Centrul a furnizat servicii specializate atAt persoanelor 

cu dizabilit ă ti din comunitate, dar ş i celor din sistemul de protectie de tip rezidential, aflate in 

una din urm ă toarele situatii: 

• persoane adulte cu dizabilit ăţ i  de tip locomotor sau neuromotor care au nevoie de 

recuperare specific ă , conform recomand ă rilor din programul individual de recuperare, 

readaptare ş i integrare social ă , elaborat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap lalomita; 

• persoane adulte Cu alte tipuri de dizabilit ă ti (somatic, neuropsihic, vizual, etc.) care au 

suferit traumatisme, interventii chirurgicale, care prezint ă  afectiuni reumatismale sau 

alte tipuri de afec ţ iuni ce necesit ă  recuperare fizic ă . 

Astfel, la nivelul Centrului sunt furnizate urrn ă toarele tipuri de servicii: 

• servicii de evaluare ş i monitorizare - acordarea serviciilor de recuperare f ă că ndu-se in 

baza unei evalu ă ri initiale care cuprinde aspecte medicale, psihologice ş i sociale despre 

ben eficiar; 

• servicii de recuperare medical ă  — kinetoterapie, fizioterapie, masaj; 

• servicii de asistent ă  psihologic ă  care constau in oferirea de suport emotional ş i, după  
caz, consiliere psihologic ă ; 

• servicii de asisten ţă  medical ă  primar ă ; 

• servicii de informare ş i consiliere. 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este un 

serviciu licen ţ iat, conform Licentei de func ţ ionare seria LF nr. 0001140, eliberat ă  de Autoritatea 

Na ţ ional ă  pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ţ i, Copil i Adoptii, in data de 17.08.2021, 

pentru o capacitate de 24 de beneficiari/zi. 
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Director General, 
Prof. Paul Marcu 
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Tn prezent, activitatea derulat ă  in cadrul Centrului de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este reglementat ă  de urm ă toarele acte normative: 

• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

• Legea nr. 448/2006, privind protectia  i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

• Flotă r ă rea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
ş i a regulamentelor-cadru de organ izare ş i functionare a serviciilor sociale; 

• Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate 
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit ăţ i, Anexa 6 
- Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de 

zi pentru persoane adulte cu dizabilit ă ti ş i Centre de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu 
Avă nd  în vedere faptul c ă  de la deschiderea Centrului ş i p ă n ă  In prezent, cadrul 

legislativ din domeniul social, in general, precum ş i cel specific serviciilor destinate persoanelor 
cu dizabilit ă ti a suferit o serie de transform ă ri (abrog ă ri, cornplet ă ri, etc.), consider ă m c este 
necesar ă  modificarea continutului Hot ă r ă rii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr, 47/2006, dup ă  

_  
cum urmeaza: 

_ 
1, precizarea denumirii complete a serviciului social luat în discu ţ ie, respectiv: Centrul de  

Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia;  

2. specificarea capacit ă tii acestui serviciu: 24 de beneficiari/zi; 

3. modificarea continutului articolului 2 din Hot ă r ă rea susmentionat ă  din: „Sediul 
Centrului de Servicii de Recuperare Neurornotorie Slobozia este situat in municipiul 

Slobozia, str. Lacului, nr. 4, identificat potrivit schi ţ ei anex ă  nr. 1, imobil ce se afl ă  în 
administrarea Directiei Generale de Asistent ă  Social 	i Protectia Copilului lalomita 
pentru o perioad ă  de 49 de ani", 7n „Sediul Centrului de Servicii de Recuperare  
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia este situat  în  municipiul Slobozia, str.  
Lacului, nr. 4, in imobilul identificat sub denumirea de "Centrul de Tngriiire si Asistent ă ",  
aflat  în  administrarea D.G.A.S.P.C. lalomita, conform Hot ă ră rii Consiliului Judetean  
lalomita nr. 56/23.03.2017." 

De asemenea, av ă nd in vedere modific ă rile legislative, am actualizat con ţ inutul 
Regulamentului de organizare ş i functionare a Centrului, aprobat prin Hot ă r ă rea Consiliului 
Judetean lalomi ţ a nr. 42/2016, respectiv art. 4, alin 1 - 3, art. 6, alin. 2, ş i am mentionat in 
mod unitar denumirea serviciului social — Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu Slobozia. 

Avă nd in vedere aspectele mentionate mai sus, v ă  rug ă m s ă  aproba ţ i modificarea 
cornpletarea Flot ă r ă rii Consiliului Judetean lalomi ţ a nr. 47/2006, referitoare la activitatea 
Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia ş i 
Regulamentul de Organizare i Functionare al acestui serviciu. 

Vă  multumimi 

Cu stirn ă , 

2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

