
 
 
 
 
 

 
 

       
          HOTĂRÂRE  

cu privire la: stabilirea costului mediu lunar de î ntre ţinere 
pentru o persoan ă cu handicap îngrijit ă în centrele 

reziden ţiale publice pentru persoane cu handicap pentru 
luna martie 2010  

 
 
 Având  în vedere : 

� expunerea de motive nr.3.101/19.04.2010 cu privire la 
Proiectul de Hotărâre nr.3.102/19.04.2010; 

� raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt nr.19.453/14.04.2010, comunicat cu 
adresa nr.19.454/14.04.2010, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.3.100/19.04.2010; 

� raportul nr. 3103/19.04.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe;  
� raportul nr. 3182/21.04.2010 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

� raportul nr. 3190/21.04.2010 al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

� 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007; 

 
     În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin 

(5) lit. a), punctul 2,  şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.   Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere 
pentru luna martie 2010 pentru o persoană cu handicap îngrijită 
şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, după 
cum urmează:    

 
Nr. 
Crt. 

Denumire centru Cheltuiala 
realizată în 

luna MARTIE 
2010 

Nr. mediu anual 
de asistaţi  în luna 

MARTIE 2010 

Costul mediu 
lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4 = col 2/col 3 
1 Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă SLATINA 
110.960 50,23 2.209,04 

 2 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă  �OPÂRLIŢA 

123.406 48,29 2.555,52 

3 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CEZIENI 
 

152.879 69,03 2.214,67 

4 Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Persoane cu 
Handicap CARACAL 

133.598 48,52 2.753,46 

5 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă SPINENI 

69.291 28,00 2.474,68 

6 Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă CORABIA 

98.760 36,48 2.707,24 

  TOTAL  688.894 280,55 2.455,51 

 
Art.2 . Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  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 şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt . 

                              
 
                    PRE�EDINTE 
                  Paul STĂNESCU 

 
   CONTRASEMNEAZĂ,                         

                                              Secretarul Judeţului 
                                                Marin DOBRE 
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