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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind Inchiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu 

Dizabilităţ i cu vdrsta mai mica de 3 cull, Slobozia 

Consillui Juderean falomita, 
Avand  în vedere: 
- Referat de aprobare nr.c4405-22022  G- din  ,e} do  .2022 a Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean latomita, 
Examinemel: 
- Hotă rarea Consiliului Juderean lalomita nr. 190 din 23.11.2017 privind reorganizarea 

Centrului de Prim/re in Regim de Urgenr ă  a Copilului in v6rst ă  de 0-3 an/ Slobozia in Centrul de 
Plasament Specializat pen tru Copilul cu DizabiIit ţ i cu veirsta ma1 mice's de 3 ani Slobozia; 

- Nato de fundamentare nr. 21763714.10.2022 a Directiel Generale de Asistent ă  Socială  
ş i Protectia Copilului lolomita; 

- Raportul de specialitate nr.0944/2022 - 	 din  020  .10.2022 al Directie1 de 
Invest/0i i Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	2022 of Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, 	51 incompatibilit ă ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	2022 al Comistei pen tru munc ă , s ă n ă tate, 

asistentă  social(' ş ifamilie, 
În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 ann. (1) lit. a) 51 ann. (5) lit. b) din Ordonanta de Urgent(' a 

Guvernului nr. 57/2019 pill/1nd Codul Administrativ, cu cornplet ă rile ulterioare; 
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia  i promovarea drepturilor copilului, 

republicată ; 
prevederile Legii nr.19172022 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 272/2004 

privind protectia ş i  promo varea drepturilor copilului, 
În temelui art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanra de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile i coniplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 (1) tncepand cu data 01.11.2022 se inchide Centrul de Plasament Specializat 
pen tru copilul cu Dizabilit ăţ i cu varsta ma' mic ă  de 3 aril, Slobozia, situat în bulevardul Chimiei, 
nr. 13, juderul latomita. 

(2) Cu aceeasi dat ă , copiii beneficiari ai Centrului de Plasament Specializat pen tru copilul 

cu Dizabilit ă ti cu v6rsta mal mica de 3 ani, Slobozia vor fi transferor" la C ă suta de Tip Familial 

"Katerina", Slob ozia. 

Cod FP -07-02, ed. 2 vem. 0 



Art.2 Personalul incadrat la Centrul de Plasament Specializat pentru copilul cu 
Dizabilitą i cu vă rsta mai mică  de 3 ani, Slob ozia se transfer ă  în cite unită ri pub/ice de asistenr ă  
socială  din structura Direct/el Generale de Asistenr ă  Socială  ,s1 Protecria Copilului lalomira. 

Art.3 tncepand cu 01.11.2022 Hot ă rarea Consiliului Juderean lalomira nr. 190 din 
23.11.2017 privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgenr ă  a Copilului fn varstă  
de 0-3 ani Slobozia in Centrul de Plasament Specializat pen tru Copilul cu Dizabilito cu v ă rsta 
mai mic ă  de 3 ani Slobozia îi inceteaz ă  aplicabilitatea. 

Art.4 Prezenta hotă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data aducerii la 
cunoş tinră  publică . 

Art.5 Prin grija Secretarului General al luderului 	prezenta hot ă ră re se va 
cornunica, spre clucere la trideplinire, Direcriei Generale de Asistenr ă  Socială 	Protecria 
Copilului lalomira  i spre ş tiinră  Direcriei Achizirii Patrimoniu, urm ă nd a fi publicată  pe site-ul 

Consiliului Juderean lalomira, secriuneo Monitorul Oficial al juderului. 

	

PRE$EDINTE, 	 AVIZAT 
Secretarul General al Judefului lalomita 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 Rd./0c. 
Adoptateţ  la Slobozia  
Asteizi 	 2022 	 2 ex. 
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Nt-7.2V-1 	22 	din20  It  .2022 PREMDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hod:Hire privind fnchiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu 

Dizabilităţ i cat vdrsta mai midi de 3  aid,  Slobozia 

Prin  pro iectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
inchiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilită ti cu vdrsta mai mica de 
3 ani, Slobozia, 

In subordinea Directiei Generale de Asistenţă  Socială  i Protectia Copilului Ialomita, a 
fast infiintat potrivit Hot ă rarii Consiliului Judelean Ialomita nr. 190 din 23.11.2017 Centrul de 
Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilită ti cu varsta mai mica de 3 ani, Slobozia, find o 
unitate publică  de asistentă  socială , organizată  Ca serviciu de tip rezidential. 

Prin proiectul de hot ă rdre se propune inchiderea Centrului de Plasament Specializat 
pen tru copilul cu Dizabiiităţ i cu vdrsta mai mică  de 3 ani, Slobozia, transferul beneficiarilor la 
Că suta de Tip Familial "Katerina" ş i transferul personalului Centrului că tre alte unit ă ti de 
asistentă  socială  din cadrul Directiei Generale de Asistentă  Socială  i Protectia Copiluiui 
Ialomita. 

Aprobarea proiectului de hotă rare se impune urmare nIodifică rilor ac/use art. 123 alin. (3) 
din Legea nr. 272/2004, privind protectia ş i promovarea drepturilor copilului, republicată , cu 
modJcă riie ş i completă rile ulterio are, prin care s-a statuat că  "sunt considerate servicii de tip 
rezidential: casele de tip familial, apartamentele, centrele de pr/mire in regim de urge* ş i centre 
maternale", astfel fiind excluse centrele de plasament, coroborat cu art. VI alin. (1) din Legea 
nr. 191/2022 pentru modcarea ş i completarea Legii nr. 272/2004 in care se prevede că  
"incepand cu data intră rii in vigoare a prezentei legi, este interzis plasamentul copilului in 
servicii de tip rezidential care nu sunt organ izate conform prevederilor art. 123 din Legea 
nr. 272/2004 privind protectia ipromovarea drepturilor copilului, republicată , cu modific ă rile si 
completă rile ulterioare, precum t cu cele aduse prin prezenta lege, cu exceptia plasamentului in 
regim de urgenta in centrul de primire in regim de urgentă  

Constatand că  sunt intrunite conditiile de legalitate ş i oportunitate, propun 
Judelean Ialomita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate mnproiect. 

PR E$EDINTE 
MARIAN PAV 
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RAP ORT 
la proieetul de hot ă rare privind aprobarea inchiderli Centrului de Plasament Specializat pentru 

copilul cu Dizabilit ăţ i cu varsta mai mic ă  de 3 ani Slobozia 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a propune aprobarea 

inchiderii Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu. Dizabilit ăţ i cu varsta mai mica 

de 3 ani Slobozia, situat in municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 13, judetul Ialomita, 

incepAnd cu data de 01.11.2022. 

Avă nd in vedere modific ă rile aduse Legii 11E27212004, privind protec ţ ia i promovarea 

drepturilor copilului, republicat ă , care la art.123 (3) prevede faptul c ă  "Stint considerate 

servicii de tip rezidential: casele de tip familial, apartamentele , centrele de primire in regim 

de urgentă  ş i centre maternale" excluzand centrele de plasament, coroborat cu art. VI (1) din 

Legea 19172022 pentru modificarea i completarea Legii 272/2004, potrivit c ă ruia "inceptind 

cu data intr ă rii în vigo are a prezentei legi, este interzis plasamentul copilului in servicii de tip 

reziden ţ ial care mi sunt organizate conform prevederilor art.123 din Legea nr.27212004...", 

data intr ă rii in vigoare a legii Mid 31.07.2022. 

Centrul de Plasament Speeializat pentru copilui cu Dizabilit ăţ i cu v ă rsta mai mica de 3 

ani Slobozia este o unitate public ă  de asistenţă  social ă , organizat ă  ea serviciu de tip 

rezidential, care functioneaz ă  in subordinea Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  ş i 

Protectia Copilului Ialomita ş i a fost infiinţ at in baza Hot ă rarii nr.190 din 23.11.2017, prin 

reorganizarea Centrului de Primire in Regim de Urgent ă  copii 0-3 ani Slobozia. 

Beneficiarii Centmlui de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilit ăţ i cu vârsta 

mai mid. de 3 ani Slobozia vor fî transfera ţ i la C ă suţ a de Tip Familial "KATERINA" 

Slobozia. 
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Angajaţ ii Centrului de Plasament Specializat pentru copilul Cu  Dizabilităţ i cu varsta 

mai mică  de 3 ani Slobozia vat fi transfera ţ i la alte unit ă li de asistenţă  social ă  din cadrul 

Direc ţ iei Generale de Asistenţă  Socială  ş i Protee ţ ia Copilului Ialomi ţ a. 

Proiectul de hotă rare indeplinete toate condi ţ iile prev ă zute de lege in vederea 

analiz ă rii ş i aprob ă rii sale. 

Director executiv adjunct, 	 Consilier, 

Stanciu ariana 	 Marcu Georgiana Elena 
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NOT 'A DE FUNDAMENTARE 
privind inchiderea Centrului de Plasament Specializat pentru 
copilul cu Dizabilit ăţ i cu vă rsta mai mica de 3 ani Slobozia 

Centrul de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabi ł ităţ i cu vârsta inai 
mic ă  de 3 ani Slobozia, situat in municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr.13, jude ţul 
Ialomi ţ a este o unitate public ă  de asistenţă  socială , organizată  ca serviciu de tip 
rezidenţ ial, care funcţ ionează  in subordinea Direc ţ iei Generale de Asistentă  Social ă  

Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a. 
Centrul de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabiiit ăţ i cu varsta mai 

mica de 3 ani Slobozia a fost infiin ţ at in baza Hotă rarii nr.190 din 23.11.2017, prin 
reorganizarea Centrului de Primire in Regim de Urge* copii 0-3 ani Slobozia. 

Avă nd in vedere modific ă rile aduse Legii nr.272/2004, privind protec ţ ia ş i 
promovarea drepturilor copilului, republicat ă , care la art.123 (3) prevede faptul c ă  
"Sunt considerate servicii de tip rezidenrial: casele de *  familial,  apartamentele , 
centrele de prim ire in regim de urge* ş i centre maternale" excluzdnd centrele de 
plasament, coroborat cu art. VI (1) din Legea 191/2022 pentru modificarea ş i 
completarea Legii 272/2004, potrivit c ă ruia "incepdnd cu data intreirii in vigoare a 
prezentei legi, este interzis plasamentul  cop  ilului  în  servicii de tip rezidenjial care 
nu sunt organizate conform prevederilor art.123 din Legea nr.27212004...", data 
intră rii in vigoare a legii  fund 31.07.2022, v ă  supunem aten ţ iei in vederea 
aprob ă rii: 

1. inchiderea, incepand cu data de 01.11.2022, a Centrului de Plasament 
Specializat pentru copilul cu Dizabi1iti ţ i cu varsta mai mic ă  de 3 ani Slobozia. 

2. Cei patru copii beneficiari ai Centrului de Plasament Specializat pentru 
copilul cu Dizabilit ăţ i cu v'L-sta mai mică  de 3 ani Slobozia vor  ii  transfera ţ i la 
Că suţ a de Tip Familial"KATERINA" Slobozia. 



DízabiHt ăţ  
3. Cei zece angajati Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu 

cu vdrsta mai mica de 3 ani Slobozia vor fi transferati la alte unit ă ti de asistentă  sociald din cadrul Directiei Generale de Asistenp Social6 si Protectia Copilului Talomita. 

Cu deosebilez' stimet, 

DIRECTOR GENERAL, 
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