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H O T Ă R Â R E   
privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de 

Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria”, care după 
reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu 

dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referat de aprobare nr. 27414/2022 - W din 20.10.2022  a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,  
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 126 din 30.10.2019 privind înființarea 
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia 
prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia; 
 - Nota de fundamentare nr. 21755/14.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Raportul de specialitate nr. 27448/2022 - M din  20.10..2022 al Direcției de Investiții și 
Servicii Publice; 
            - Avizul nr. 28058/2022 - Q din  27.10.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Avizul nr. 28075/2022 - I din 27.10.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
  - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată; 
 - 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 Hotărârii de Guvern nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența social; 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernuluinr.114/2021 pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri  în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, 
 În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența 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 01.11.2022, Căsuța de Tip Familial ”Vlăduț”, situată în municipiul 
Slobozia, cartier Bora, str. Prelungirea Măgurii, nr. 10, se desființează.  
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 (2) Cu aceeași dată, Căsuța de Tip Familial ”Vlăduț”, situată în municipiul Slobozia, cartier 
Bora, str. Prelungirea Măgurii, nr. 10, se include în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare 
pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” situat în municipiul Slobozia, cartier Bora, 
str. Prelungirea Măgurii, nr. 8, care după reorganizare va purta denumirea de Centrul de Abilitare 
și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia, situat în 
municipiul Slobozia, cartier Bora, strada Prelungirea Măgurii nr. 8 – 10, județul Ialomița. 
 (3) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria 
și Vlăduț” Slobozia, are o capacitate maximă de 48 locuri, din care 18 locuri în clădirea ”Kalina”, 18 
locuri în clădirea ”Maria” și 12 locuri în clădirea ”Vlăduț”. 
  

Art.2 (1) Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, 
Maria și Vlăduț” Slobozia înființat în structura Direcției Generale de Asistență Specială și Protecția 
Copilului Ialomița, funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, oferind servicii de 
găzduire,  asistență medicală și socială, recuperarea și reabilitarea persoanelor adulte cu 
dizabilități găzduite în cele trei clădiri ”Kalina, Maria și Vlăduț”. 
 (2) Personalul încadrat la Căsuța de Tip Familial ”Vlăduț” se preia în structura Centrului de 
Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia.  
  

Art.3 Cheltuielile ocazionate de funcționarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia, județul Ialomița sunt asigurate 
din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru anul 
2022, în limita prevăzută de acesta. 

 
Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrul de Abilitare și 

Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5 Începând cu 01.11.2022 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița privind înființarea 
Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia 
prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia, își 
încetează aplicabilitatea. 
 
  Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
        Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița și spre știință Direcției Achiziții și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Județean Ialomița, secțiunea Monitorul Oficial al județului. 

 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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