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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019 
 

 
Finanţarea centrelor publice în care persoana cu handicap poate 

beneficia de servicii sociale se face din bugetele proprii ale judeţelor, pe 
teritoriul cărora funcţionează acestea, conform prevederilor art. 54 alin. 
(2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Potrivit art. 54 alin.(3) și alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nevoile 
individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate într-un centru 
din localitatea/ județul în care își are domiciliul sau reședința, persoana 
cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa.  

În aceste situaţii, se procedează la decontarea cheltuielilor 
efectuate de centrul în care este ocrotită persoana cu handicap. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice 
locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în 
luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi 
protejată. 

 Conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
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nr.268/2007, cu modificările și completările ulterioare, decontarea 
cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit 
de consiliile judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor, se 
iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
prin adresa nr. 83121/12.11.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.12732/12.11.2019 ne transmite raportul nr. 83120/12.11.2019 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019. 

În luna OCTOMBRIE 2019, la titlurile „Cheltuieli de personal” şi 
„Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, cheltuielile efectuate de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru centrele 
rezidenţiale au fost de 2.886.489,00 lei pentru un număr mediu de 
435,27 persoane cu handicap, rezultând un cost mediu lunar de 
6.631,49 lei  pentru fiecare persoană protejată.  

Având în vedere cele de mai sus, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt propune stabilirea costului mediu lunar 
pentru luna OCTOMBRIE 2019 pentru o persoană cu handicap îngrijită 
şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, astfel: 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în 

luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 
6 = col 4/col 

5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
486.828 120.450 607.278 109,09 5.566,76 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
238.218 63.672 301.890 53,71 5.620,74 

3 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare CEZIENI 
308.320 86.560 394.880 58,00 6.808,28 

4 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

CARACAL 

236.321 186.403 422.724 49,00 8.627,02 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
288.229 92.201 380.430 75,47 5.040,81 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
254.495 246.062 500.557 43,00 11.640,86 

7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

147.020 37.628 184.648 35,00 5.275,66 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
66.650 27.432 94.082 12,00 7.840,17 
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 TOTAL 2.026.081 860.408 2.886.489 435,27 6.631,49 

 
 
Faţă de cele prezentate, precizez că proiectul  de hotărâre cu 

privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019, 
îndeplineşte condiţiile legale, motiv pentru care  propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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                                                                    PROIECT 
 

         
  HOTĂRÂRE 

  
cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 

persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019 
 
 

 Având  în vedere : 
➢ referatul de aprobare nr.12908/15.11.2019 la Proiectul de Hotărâre 

nr.12909/15.11.2019; 
➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt nr. 83120/12.11.2019, comunicat cu adresa nr. 83121/12.11.2019, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 12732/12.11.2019; 

➢ prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 
 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b),     

art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și  art. 196   
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.63/2019, 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
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Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană 
cu handicap îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru 
persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019, după cum urmează:   

 

Nr. 
Crt. 

Denumire centru 

Cheltuieli 
de 

personal 
(lei) 

Cheltuieli 
cu bunuri 
si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 
totale realizate 

în luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Nr. mediu de 
asistaţi  în 

luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 6 = col 4/col 5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SLATINA 

486.828 120.450 607.278 109,09 5.566,76 

2 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 

238.218 63.672 301.890 53,71 5.620,74 

3 
Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare CEZIENI 

308.320 86.560 394.880 58,00 6.808,28 

4 
Centrul de Recuperare 
şi Reabilitare 
CARACAL 

236.321 186.403 422.724 49,00 8.627,02 

5 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

288.229 92.201 380.430 75,47 5.040,81 

6 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

254.495 246.062 500.557 43,00 11.640,86 

7 

Centrul de Integrare 
prin Terapie 
Ocupationala 
DRĂGĂNEȘTI OLT 

147.020 37.628 184.648 35,00 5.275,66 

8 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă BĂBICIU 

66.650 27.432 94.082 12,00 7.840,17 

 TOTAL 2.026.081 860.408 2.886.489 435,27 6.631,49 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţa 
Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

                             
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 

C O                        Avizat,      
                 Secretar al  Judeţului Olt 

                                                                   Marinela-Elena ILIE 
AS/AS(2ex.) 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                             
Direcţia Economică, Buget - Finanţe 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr. 12918/15.11.2019 
                                                                                              APROB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                         PREŞEDINTE 
                                                                                      Marius OPRESCU 

 
 

                        
                                                                        AVIZAT                                    

       VICEPREŞEDINTE 
                                                                                    Ioan CIUGULEA 

 
 

Raport 
la proiectul de hotărâre 

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o 
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019 
 

 
Finanţarea centrelor publice în care persoana cu handicap poate 

beneficia de servicii sociale se face din bugetele proprii ale judeţelor, pe 
teritoriul cărora funcţionează acestea, conform prevederilor art. 54 alin. 
(2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Potrivit art. 54 alin.(3) și alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nevoile 
individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate într-un centru 
din localitatea/ județul în care își are domiciliul sau reședința, persoana 
cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate 
administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau reşedinţa.  

În aceste situaţii, se procedează la decontarea cheltuielilor 
efectuate de centrul în care este ocrotită persoana cu handicap. 

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice 
locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în 
luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi 
protejată. 
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 Conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.268/2007, cu modificările și completările ulterioare, decontarea 
cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit 
de consiliile judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor, se 
iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
prin adresa nr. 83121/12.11.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.12732/12.11.2019 ne transmite raportul nr. 83120/12.11.2019 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu 
handicap îngrijită în centrele rezidenţiale publice pentru persoane cu 
handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019. 

În luna OCTOMBRIE 2019, la titlurile „Cheltuieli de personal” şi 
„Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, cheltuielile efectuate de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt pentru centrele 
rezidenţiale au fost de 2.886.489,00 lei pentru un număr mediu de 
435,27 persoane cu handicap, rezultând un cost mediu lunar de 
6.631,49 lei  pentru fiecare persoană protejată.  

Având în vedere cele de mai sus, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt propune stabilirea costului mediu lunar 
pentru luna OCTOMBRIE 2019 pentru o persoană cu handicap îngrijită 
şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, astfel: 

  

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale realizate 

în 

luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 
OCTOMBRIE 

2019 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 
6 = col 4/col 

5 

1 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
486.828 120.450 607.278 109,09 5.566,76 

2 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  ŞOPÂRLIŢA 
238.218 63.672 301.890 53,71 5.620,74 

3 
Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare CEZIENI 
308.320 86.560 394.880 58,00 6.808,28 

4 

Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare 

CARACAL 

236.321 186.403 422.724 49,00 8.627,02 

5 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SPINENI 
288.229 92.201 380.430 75,47 5.040,81 

6 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă CORABIA 
254.495 246.062 500.557 43,00 11.640,86 
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7 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

DRĂGĂNEȘTI OLT 

147.020 37.628 184.648 35,00 5.275,66 

8 
Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă BĂBICIU 
66.650 27.432 94.082 12,00 7.840,17 

 TOTAL 2.026.081 860.408 2.886.489 435,27 6.631,49 

 
Faţă de cele prezentate, precizăm că proiectul  de hotărâre cu 

privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană 
cu handicap îngrijită si protejată în centrele rezidenţiale publice din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
pentru persoane cu handicap, pentru luna OCTOMBRIE 2019, 
îndeplineşte condiţiile legale, motiv pentru care  se propune aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV                  
Constanţa   DUMITRU              
 
 
 
                                                                          ŞEF SERVICIU BUGET, 
                                                                             IMPOZITE SI TAXE                      

                                                                    Nicolaie BUŞOIU 
 
 
 
 
 
 
 

       ŞEF SERVICIU JURIDIC - CONTENCIOS 
   Ana - Venera ŞTEFĂNESCU  

 
 
 
 
 
            
  


