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HOTĂRÂRE 

                                         -PROIECT- 
 

 cu privire la înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap 
                                ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu 

cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 
 

      Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.13192/16.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
- Adresele nr.55621/02.11.2020 și nr.61901/09.12.2020 ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11396/03.11.2020 și nr.12778/09.12.2020;  

- Nota de fundamentare nr.54106/23.10.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 50 de locuri prin restructurarea Centrului 
de Recuperare și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 70 de locuri din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții nr.__________ înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.___________; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: 
aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la: 
aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la 

aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 și Anexa nr.5 (Planul de restructurare al Centrului de recuperare 

şi reabilitare Cezieni) la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020 cu 

privire la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.7 și art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii 

sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte 

cu dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu 

dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, 

înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019; 

- prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.877/2018, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) 

coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu 

handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, ca serviciu social cu cazare fără 
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, prin restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu 
handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”, conform Planului de 
restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în anexa nr.5 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020. 

(2) Funcționarea serviciului social ” Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” se 
realizează cu respectarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 
serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul 
ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019. 

(3) Sediul ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este în comuna Cezieni, 
str. Zambilei, nr.12, județul Olt. 

(4) Capacitatea ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este de 50 de locuri. 

(5) Personalul serviciului social ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni” 
angajat cu contract individual de muncă va fi preluat în cadrul centrului rezidențial 
pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, în 
condițiile legislației în vigoare, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin 
prezenta hotărâre. 
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(6) Bunurile aflate în proprietatea/folosința serviciului social ”Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Cezieni” trec în proprietatea/folosința centrului rezidențial 
pentru persoane adulte cu handicap nou înființat pentru desfășurarea activității 
acestuia. 

Art. 2. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și 
funcționare a serviciului social cu cazare ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” – 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Anexele nr.9, nr.36 și nr.67 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice prevedere 
contrară, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 4. Ca urmare a înființării în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt a ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, aprobat la art.1 
alin.(1) din prezenta hotărâre, organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, înscrisă în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, și Regulamentul de organizare și funcționare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul propriu, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și 
înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, se 
modifică în mod corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget-Finanțe şi 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Autorității Naționale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.     
 
 
 

 

   INIȚIATOR        
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
                           Marius OPRESCU      

 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
AVIZAT                                                                                                                                                                                                                                                                     

Secretar General al Județului 
                                                                       Marinela-Elena ILIE 
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Inițiator: PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  
Marius OPRESCU                          

Tip amendament:  modificare  

 
 
 
 

AMENDAMENT  

la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și 

Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 
 

Numărul curent 63 coloana 1 – Numele și prenumele din Statul de Funcții înscris în Anexa nr.2 la 
Proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 
 

Text original 

 

63 Dicu I. Maria   Îngrijitor  G  
 

 
 

Text modificat 

 

63 Vacant   Îngrijitor  G  
 

 
 
 

Motivație:  
 Prin Raportul nr.7814/10.02.2021 înaintat cu Adresa nr.7815/10.02.2021 și înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.1395/2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt ne aduce la cunoștință că în perioada cuprinsă între data emiterii Proiectului de 
Hotărâre al Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 și data avizării acestuia de Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, conform Avizului 
nr.220/25.01.2021 înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
sub nr.6057/02.02.2021, în Statul de Funcții înscris în Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre al 
Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 a intervenit o modificare, după cum urmează: 
 conform Dispoziției Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.233/14.01.2021, începând cu data de 15.01.2021, poziția nr.63 din Statul de 
Funcții înscris în Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Olt nr.200/16.12.2020 
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a devenit vacant ca urmare a pensionării anticipate a doamnei Dicu I. Maria, ocupanta postului de 
îngrijitor, nivel studii G. 
 Astfel este necesară modificarea poziției nr.63 din Statul de Funcții conform 
amendamentului propus mai sus. 
 
 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                           Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre al          

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                    Consiliului Județean Olt nr. 200/16.12.2020                                                                                        

ŞI PROTECŢIA COPILULUI                                                                                                                                

Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni 

 

 

 

S T A T    D E   F U N C Ţ I I  
 

    

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Structura 

Funcţia aferentă 

personalului contractual 

Gradul/ 

treapta 

profesională 

Nivelul 

studiilor 
Observaţii 

Conducere Execuţie 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1  Conducere Şef de 

centru 

 II S  

2  Compartimentul 

de specialitate, 

de îngrijire, 

asistenţă şi 

auxiliar 

 Psiholog Practicant S  

3    Asistent social Principal S  

4 Vacant   Medic  S  

5    Kinetoterapeut Debutant S  

6    Maseur Principal M  

7    Instructor de 

educaţie 

Principal M  

8    Instructor de 

educaţie 

Principal M  

9    Instructor de 

educaţie 

Principal M  

10    Instructor de 

educaţie 

 M  

11    Asistent 

medical 

Principal PL  

12    Asistent 

medical 

Principal PL  

13    Asistent 

medical 

Principal PL  

14    Asistent 

medical 

Principal PL  

15    Asistent 

medical 

Principal PL  

16    Asistent 

medical 

Principal PL  

17    Asistent 

medical 

Principal PL  

18    Asistent 

medical 

Principal PL  

19    Asistent Principal PL  
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medical 

20    Asistent 

medical 

Principal PL  

21    Asistent 

medical 

 PL  

22    Asistent 

medical 

 PL  

23    Asistent 

medical 

 PL  

24    Infirmieră  G  

25    Infirmieră  G  

26    Infirmieră  G  

27    Infirmieră  G  

28    Infirmieră  G  

29    Infirmieră  G  

30    Infirmieră  G  

31    Infirmieră  G  

32    Infirmieră  G  

33    Infirmieră  G  

34    Infirmieră  G  

35    Infirmieră  G  

36    Infirmier  G  

37    Infirmieră  G  

38    Infirmieră  G  

39    Infirmieră  G  

40    Infirmieră  G  

41    Infirmieră  G  

42    Infirmieră  G  

43    Infirmieră  G  

44    Infirmieră  G  

45  Compartimentul 

administrativ, 

gospodărire, 

întreţinere-

reparaţii, 

deservire 

 Administrator I M  

46    Inspector de 

specialitate 

IA S  

47    Funcţionar  M  

48    Magaziner  M  

49    Spălătoreasă  G  

50    Spălătoreasă  G  

51    Muncitor 

calificat  

II G  

52    Muncitor 

calificat  

III G  

53    Muncitor 

calificat  

IV G  

54 Vacant   Muncitor 

calificat  

II G  

55    Muncitor I G  
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calificat  

56    Muncitor 

calificat  

II G  

57    Muncitor 

calificat  

III G  

58    Muncitor 

calificat  

II G  

59    Muncitor 

calificat  

II G  

60    Muncitor 

calificat  

II G  

61 Vacant   Muncitor 

calificat  

II G  

62    Muncitor 

calificat 

IV G  

63    Îngijitor  G  

64    Îngijitor  G  

65    Îngijitor  G  

66    Îngijitor  G  

67    Îngijitor  G  

68    Îngijitor  G  

69    Îngijitor  G  

70    Îngrijitor  G  

TOTAL = 70  

     

 

 

 

                                                                                             
ȘEF SERVICIU 

Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare 

Angela NICOLAE 
 



1 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social 
cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 
 

 
 

 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării centrului rezidențial pentru 
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social 
cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, a fost întocmit în  conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: 

aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, 

numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de 

organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la: 

aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt – aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la 

aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 și Anexa nr.5 (Planul de restructurare al Centrului de recuperare 

şi reabilitare Cezieni) la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020 cu privire 

la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte 

cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.7 și art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii 

sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

    Nr.13192/16.12.2020 
 



2 

 

dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu 

dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, 

înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019; 

- prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.877/2018. 

 
I. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –

SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SUBORDINEA  

CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 
 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - instituție publică cu personalitate 
juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean, 
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de 
personal, regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
     

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A  

                DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  
 

II.A DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –  
APARATUL PROPRIU  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, 

au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările 
ulterioare, a fost aprobată o nouă organigramă, organigrama aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, încetându-și 
aplicabilitatea. 

 
II.B DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  

COPILULUI OLT –SERVICII SOCIALE 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de 
personal și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparatul propriu; organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de 
organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
– aparatul propriu și pentru unitățile subordonate. 

 Ulterior, hotărârea menționată mai  sus a fost modificată și completată prin mai multe 
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/17.09.2020. 

 Organigrama Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni a fost înscrisă în anexa 
nr.9 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare.  

  Statul de Funcții al serviciului social Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni, 
înscris în anexa nr.36 la HCJ Olt nr.88/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost  modificat 

și înlocuit cu Statul de funcții înscris în anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.111/28.06.2018, 
cu modificările ulterioare. 

În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt 
următoarele servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică:  

➢ Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina; 

➢ Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina; 

➢ Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina; 

➢ Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina; 
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➢ Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal; 

➢ Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal; 

➢ Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balș; 

➢ Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 

➢ Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina ; 

➢ Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal ; 

➢ Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 

➢ Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 

➢ Complexul servicii Slatina; 

➢ Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 

➢ Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 

➢ Complexul servicii persoane adulte Slatina; 

➢ Complexul servicii persoane adulte Corabia; 

➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  

➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 

➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 

➢ Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

➢ Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 

➢ Centrul de abilitare și reabilitare Caracal; 

➢ Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt; 

➢ Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în 

situaţii de nevoie Slatina. 

 
III. PLANURILE DE RESTRUCTURARE A CENTRELOR REZIDENȚIALE PENTRU 

PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI CU O CAPACITATE MAI MARE DE 50 DE 
LOCURI DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru 
modificarea și completarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.38/27.02.2020 Planurile de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 
dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Slatina din structura 

Complexului servicii persoane adulte Slatina, înscris în Anexa nr.1 la hotărâre;   

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Corabia din structura   

Complexului servicii persoane adulte Corabia, înscris în Anexa nr.2 la hotărâre;  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Spineni, înscris în Anexa nr.3 

la hotărâre;  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița, înscris în Anexa 

nr.4 la hotărâre; 

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de recuperare şi reabilitare Cezieni, înscris în 

Anexa nr.5 la hotărâre. 
        

IV. PROPUNEREA DE ÎNFIINȚARE A CENTRULUI REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU HANDICAP ”CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE CEZIENI” CA 

SERVICIU SOCIAL FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN STRUCTURA DIRECȚIEI 

GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT, PRIN 

RESTRUCTURAREA ”CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REABILITARE CEZIENI” 

 
Cu adresele nr.55621/02.11.2020 și nr.61901/09.12.2020, înregistrate la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11396/03.11.2020 și nr.12778/09.12.2020, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat Nota de fundamentare nr.54106/22.10.2020 privind 
înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 50 de locuri 
prin restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 70 
de locuri, Organigrama Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, Regulamentul de organizare 
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și funcționare a serviciului social cu cazare ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” și Statul 
de Funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni. 

Prin Adresa nr.55621/02.11.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt solicită emiterea unui proiect de Hotărâre ce va fi înaintat, conform 
prevederilor art.51 alin.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în 
vederea acordării AVIZULUI de înființare și funcționare pentru Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

În conformitate cu prevederile art.II alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, coroborat cu art.25 din Decizia 
nr.878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, în luna decembrie 2018 au fost întocmite 
planurile de restructurare pentru centrele din subordinea DGASPC Olt cu o capacitate mai mare 
de 50 de locuri, ce au fost înaintate către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 
iar ulterior spre aprobare către Consiliul Județean Olt. 

În acest sens, Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Slatina a primit 
avizul ANPD nr.11229/ANPD/DGDPD/24.12.2019 și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.38/27.02.2020. 

În cadrul Planului de restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, întocmit 
în conformitate cu Decizia nr.878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 
restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, măsura propusă 
pentru asigurarea nevoilor specifice pentru cei 56 de beneficiari a fost continuarea acordării 
serviciilor în cadrul centrului pentru un număr de 48 de beneficiari, și transferul pentru un număr 
de 7 beneficiari într-un centru de îngrijire și asistență și un beneficiar într-un centru de abilitare și 
reabilitare, după cum urmează: 

- un număr de 48 de beneficiari au nevoi medicale complexe (probleme de sănătate 
mintală, sindroame de imobilizare, boli cardiace, neurologice, respiratorii, digestive, 
urologice, ortopedice, HIV etc.), care necesită servicii continue de îngrijire și asistență 
personală, supraveghere, tratament medicamentos, precum și terapii de recuperare 
specifică. Pentru aceștia s-au recomandat servicii de supraveghere medicală, 
consiliere, socializare, informare, activități gospodărești, lucrative și recreative 
acordate în cadrul unui Centru de abilitare și reabilitare, serviciu social de tip 
rezidențial care cuprinde ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor 
specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea menținerii dezvoltării 
potențialului personal. 

-  un număr de 7 beneficiari au nevoi preponderente de îngrijire și asistență de tip 
sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, alegerea hainelor adecvate, încălțat/descălțat, 
asigurarea igienei zilnice, igiena eliminărilor, sprijin pentru schimbarea poziției 
corpului, sprijin pentru transfer și mobilizare, administrarea medicamentelor, pentru 
comunicare și altele; evaluarea nevoii de sprijin: ,,continuu,, pentru toți cei 7 
beneficiari, pentru aceștia se recomandă servicii de supraveghere medicală, 
informare, consiliere, logopedie, recuperare, socializare, activități lucrative și 
recreative oferite de un Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități, iar un beneficiar are nevoi medicale complexe care necesită servicii 
continue de îngrijire și asistență personală, supraveghere, tratament medicamentos, 
precum și terapii de recuperare specifică.  Pentru aceștia s-au recomandat servicii de 
supraveghere medicală, consiliere, socializare, informare, activități gospodărești, 
lucrative și recreative acordate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 
persoane adulte cu dizabilități, serviciu social de tip rezidențial care cuprinde 
ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor 
adulte cu dizabilități în vederea menținerii dezvoltării potențialului personal, respectiv 
transferul unui beneficiar într-un Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane  
adulte cu dizabilități. 

Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni: 
➢ are o capacitate maximă de 50 locuri; 
➢ funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, fără personalitate juridică; 
➢ are sediul în strada Zambilei, nr.12 din comuna Cezieni, județul Olt; 
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➢ estimarea resurselor umane necesare: Deoarece, în urma evaluării s-a constatat faptul, 
că toți rezidenții Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni sunt persoane cu nevoi 
speciale, complexe, medicale, de îngrijire, asistență și recuperare care necesită servicii 
continue de îngrijire personală, tratament medicamentos, recuperare specifică și activități 
de abilitare/reabilitare, iar din experiența anterioară a furnizării serviciilor sociale la nivelul 
Centrului s-a constatat nevoia de personal de îngrijire și asistență, este avută în vedere 
menținerea actualei structuri de personal (respectiv 70 de posturi), cu mențiunea că 
respectă prevederile Hotărârii de Guvern 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, Anexa  nr. 1, art. 8, alin. (2) „ pentru serviciile acordate in centrele 
rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, raportul angajat/beneficiar este de 
minimum 1/1”.  

➢         Prin urmare, structura de personal va cuprinde:  
- personal conducere = 1; 
- personal de specialitate 9, din care: - psiholog = 1; 

                                                          - asistent social = 1; 
                                                          - kinetoterapeut = 1; 
                                                          - medic = 1; 
                                                          - instructor de educație =4; 
                                                          - maseur = 1; 

          - personal îngrijire și asistență 34, din care: - asistent medical = 13; 
                                                                                - infirmiere = 21; 
           - personal întreținere/ administrativ 26, din care: - administrator =1; 
                                                                                        - inspector de specialitate=1 
                                                                                        - funcționar =1; 
                                                                                        - magaziner =1; 
                                                                                           - spălătoreasă = 2                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           - muncitor calficat =12; 
                                                                                           - îngrijitor = 8. 

Având în vedere rezultatele evaluării individuale a beneficiarilor din cadrul Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Cezieni, prin care un procent de peste 60% dintre beneficiari au nevoie 
de activități și servicii, cu preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde 
nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării 
potențialului personal, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 878/2018 privind aprobarea 
Metodologiei de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, se 
propune înființarea Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 50 
locuri prin restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă 
de 70 locuri, cu sediul în comuna Cezieni, strada Zambilei nr.12, județul Olt, centru rezidențial 
public pentru persoane adulte cu handicap, fără personalitate juridică, din structura DGASPC Olt. 

 
V. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- Adresele nr.55621/02.11.2020 și nr.61901/09.12.2020 ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11396/03.11.2020 și nr.12778/09.12.2020;   

- Nota de fundamentare nr.54106/23.10.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 50 de locuri prin restructurarea Centrului 
de Recuperare și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 70 de locuri din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții nr._____________ înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr._________________________; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: 
aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, 
numărului de personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de 
organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la: 

aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt – aparatul propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la 

aprobarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 și Anexa nr.5 (Planul de restructurare al Centrului de recuperare 

şi reabilitare Cezieni) la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020 cu privire 

la aprobarea Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte 

cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.7 și art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii 

sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu 

dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, 

înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019; 

- prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.877/2018, 

 

prin proiectul de hotărâre se propune următoarele: 
 
➢ înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 

Abilitare și Reabilitare Cezieni”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate 

juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, prin restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap 

”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”, conform Planului de restructurare al 

Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în anexa nr.5 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020;  

- funcționarea serviciului social ” Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” se 

realizează cu respectarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin 

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019; 

- sediul ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este în comuna Cezieni, str. 

Zambilei, nr.12, județul Olt; 

- capacitatea ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este de 50 de locuri; 

- personalul serviciului social ”Centrul de Recuperare și Reabilitare Cezieni” angajat 

cu contract individual de muncă va fi preluat în cadrul centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, în 

condițiile legislației în vigoare, conform organigramei și statului de funcții aprobate 

prin prezenta hotărâre; 

- bunurile aflate în proprietatea/folosința serviciului social ”Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Cezieni” trec în proprietatea/folosința centrului rezidențial pentru 

persoane adulte cu handicap nou înființat pentru desfășurarea activității acestuia; 

➢ aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 
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Cezieni” - serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.1- 3 la 

proiectul de hotărâre; 

➢ încetarea aplicabilității Anexelor nr.9, nr.36 și nr.67 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ modificarea în mod corespunzător a organigramei înscrise în anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, și a 

Regulamentului de organizare și funcționare – aparatul propriu ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin 

Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 



1 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane şi                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.13195/16.12.2020/      
  

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap 
”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică 

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 

 
 

I. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –
SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 
 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - instituție publică cu personalitate juridică, înființată în 
subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean, măsurile de asistență socială în 
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, 
regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt. 
     

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A  
                DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  
 

II.A DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –  
APARATUL PROPRIU  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au fost 

aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu. 

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, a 
fost aprobată o nouă organigramă, organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, încetându-și aplicabilitatea. 

 
II.B DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  

COPILULUI OLT –SERVICII SOCIALE 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal și statul de 
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 
organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate. 

 Ulterior, hotărârea menționată mai  sus a fost modificată și completată prin mai multe Hotărâri ale 
Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.142/17.09.2020. 

 Organigrama Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni a fost înscrisă în anexa nr.9 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.  

  Statul de Funcții al serviciului social Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în anexa 
nr.36 la HCJ Olt nr.88/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost  modificat și înlocuit cu Statul de funcții 
înscris în anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.111/28.06.2018, cu modificările ulterioare. 
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În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt următoarele 
servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică:  

➢ Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina; 
➢ Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balș; 
➢ Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 
➢ Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina ; 
➢ Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal ; 
➢ Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 
➢ Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 
➢ Complexul servicii Slatina; 
➢ Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 
➢ Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 
➢ Complexul servicii persoane adulte Slatina; 
➢ Complexul servicii persoane adulte Corabia; 
➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  
➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 
➢ Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 
➢ Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
➢ Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 
➢ Centrul de abilitare și reabilitare Caracal; 
➢ Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt; 
➢ Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de 

nevoie Slatina. 
 

III. PLANURILE DE RESTRUCTURARE A CENTRELOR REZIDENȚIALE PENTRU PERSOANELE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI CU O CAPACITATE MAI MARE DE 50 DE LOCURI DIN STRUCTURA 

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și 
completarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020 Planurile de restructurare a centrelor 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o capacitate mai mare de 50 de locuri din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Slatina din structura Complexului servicii 

persoane adulte Slatina, înscris în Anexa nr.1 la hotărâre;   

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Corabia din structura   Complexului 

servicii persoane adulte Corabia, înscris în Anexa nr.2 la hotărâre;  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Spineni, înscris în Anexa nr.3 la hotărâre;  

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița, înscris în Anexa nr.4 la 

hotărâre; 

 ➢ Planul de restructurare al Centrului de recuperare şi reabilitare Cezieni, înscris în Anexa nr.5 

la hotărâre. 
        

IV. PROPUNEREA DE ÎNFIINȚARE A CENTRULUI REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE 
CU HANDICAP ”CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE CEZIENI” CA SERVICIU SOCIAL 
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT, PRIN RESTRUCTURAREA ”CENTRULUI DE 
RECUPERARE ȘI REABILITARE CEZIENI” 
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Cu adresele nr.55621/02.11.2020 și nr.61901/09.12.2020, înregistrate la Consiliul Județean Olt 
sub nr.11396/03.11.2020 și nr.12778/09.12.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt a înaintat Nota de fundamentare nr.54106/22.10.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare 
și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 50 de locuri prin restructurarea Centrului de Recuperare 
și Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 70 de locuri, Organigrama Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare ”Centrul de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni” și Statul de Funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni. 

Prin Adresa nr.55621/02.11.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt solicită emiterea unui proiect de Hotărâre ce va fi înaintat, conform prevederilor art.51 alin.(6) 
din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, Copii și Adopții, în vederea acordării AVIZULUI de înființare și funcționare pentru 
Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, serviciu social cu cazare fără personalitate juridică din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

În conformitate cu prevederile art.II alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.448/2006, coroborat cu art.25 din Decizia nr.878/2018 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 
handicap, în luna decembrie 2018 au fost întocmite planurile de restructurare pentru centrele din subordinea 
DGASPC Olt cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, ce au fost înaintate către Autoritatea Națională 
pentru Persoanele cu Dizabilități, iar ulterior spre aprobare către Consiliul Județean Olt. 

În acest sens, Planul de restructurare al Centrului de îngrijire și asistență Slatina a primit avizul ANPD 
nr.11229/ANPD/DGDPD/24.12.2019 și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.38/27.02.2020. 

În cadrul Planului de restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, întocmit în 
conformitate cu Decizia nr.878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare 
a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, măsura propusă pentru asigurarea nevoilor 
specifice pentru cei 56 de beneficiari a fost continuarea acordării serviciilor în cadrul centrului pentru un 
număr de 48 de beneficiari, și transferul pentru un număr de 7 beneficiari într-un centru de îngrijire și 
asistență și un beneficiar într-un centru de abilitare și reabilitare, după cum urmează: 

- un număr de 48 de beneficiari au nevoi medicale complexe (probleme de sănătate mintală, 
sindroame de imobilizare, boli cardiace, neurologice, respiratorii, digestive, urologice, 
ortopedice, HIV etc.), care necesită servicii continue de îngrijire și asistență personală, 
supraveghere, tratament medicamentos, precum și terapii de recuperare specifică. Pentru 
aceștia s-au recomandat servicii de supraveghere medicală, consiliere, socializare, informare, 
activități gospodărești, lucrative și recreative acordate în cadrul unui Centru de abilitare și 
reabilitare, serviciu social de tip rezidențial care cuprinde ansamblul de activități realizate pentru 
a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea menținerii 
dezvoltării potențialului personal. 

-  un număr de 7 beneficiari au nevoi preponderente de îngrijire și asistență de tip sprijin pentru 
îmbrăcat/dezbrăcat, alegerea hainelor adecvate, încălțat/descălțat, asigurarea igienei zilnice, 
igiena eliminărilor, sprijin pentru schimbarea poziției corpului, sprijin pentru transfer și mobilizare, 
administrarea medicamentelor, pentru comunicare și altele; evaluarea nevoii de sprijin: 
,,continuu,, pentru toți cei 7 beneficiari, pentru aceștia se recomandă servicii de supraveghere 
medicală, informare, consiliere, logopedie, recuperare, socializare, activități lucrative și 
recreative oferite de un Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități, iar un beneficiar are nevoi medicale complexe care necesită servicii continue de 
îngrijire și asistență personală, supraveghere, tratament medicamentos, precum și terapii de 
recuperare specifică.  Pentru aceștia s-au recomandat servicii de supraveghere medicală, 
consiliere, socializare, informare, activități gospodărești, lucrative și recreative acordate în cadrul 
Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, serviciu social de tip 
rezidențial care cuprinde ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor specifice 
ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea menținerii dezvoltării potențialului personal, 
respectiv transferul unui beneficiar într-un Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane  
adulte cu dizabilități. 
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Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni: 
➢ are o capacitate maximă de 50 locuri; 
➢ funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, fără 

personalitate juridică; 
➢ are sediul în strada Zambilei, nr.12 din comuna Cezieni, județul Olt; 
➢ estimarea resurselor umane necesare: Deoarece, în urma evaluării s-a constatat faptul, că toți 

rezidenții Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni sunt persoane cu nevoi speciale, complexe, 
medicale, de îngrijire, asistență și recuperare care necesită servicii continue de îngrijire personală, 
tratament medicamentos, recuperare specifică și activități de abilitare/reabilitare, iar din experiența 
anterioară a furnizării serviciilor sociale la nivelul Centrului s-a constatat nevoia de personal de 
îngrijire și asistență, este avută în vedere menținerea actualei structuri de personal (respectiv 70 de 
posturi), cu mențiunea că respectă prevederile Hotărârii de Guvern 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, Anexa  nr. 1, art. 8, alin. (2) „ pentru serviciile acordate in centrele rezidențiale 
pentru persoane adulte cu dizabilități, raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/1”.  

➢         Prin urmare, structura de personal va cuprinde:  
- personal conducere = 1; 
- personal de specialitate 9, din care: - psiholog = 1; 

                                                          - asistent social = 1; 
                                                          - kinetoterapeut = 1; 
                                                          - medic = 1; 
                                                          - instructor de educație =4; 
                                                          - maseur = 1; 

          - personal îngrijire și asistență 34, din care: - asistent medical = 13; 
                                                                                - infirmiere = 21; 
           - personal întreținere/ administrativ 26, din care: - administrator =1; 
                                                                                        - inspector de specialitate=1 
                                                                                        - funcționar =1; 
                                                                                        - magaziner =1; 
                                                                                           - spălătoreasă = 2                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           - muncitor calficat =12; 
                                                                                           - îngrijitor = 8. 

Având în vedere rezultatele evaluării individuale a beneficiarilor din cadrul Centrului de Recuperare 
și Reabilitare Cezieni, prin care un procent de peste 60% dintre beneficiari au nevoie de activități și servicii, 
cu preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale 
persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal, în conformitate cu prevederile 
Deciziei nr. 878/2018 privind aprobarea Metodologiei de restructurare a centrelor rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu handicap, se propune înființarea Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni cu o 
capacitate maximă de 50 locuri prin restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Cezieni cu o 
capacitate maximă de 70 locuri, cu sediul în comuna Cezieni, strada Zambilei nr.12, județul Olt, centru 
rezidențial public pentru persoane adulte cu handicap, fără personalitate juridică, din structura DGASPC 
Olt. 

 
V. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- Adresele nr.55621/02.11.2020 și nr.61901/09.12.2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.11396/03.11.2020 și 
nr.12778/09.12.2020;   

- Nota de fundamentare nr.54106/23.10.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni cu o capacitate maximă de 50 de locuri prin restructurarea Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Cezieni cu o capacitate maximă de 70 de locuri din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
nr._____________ înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr._________________________; 



5 
 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de 
funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la: aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 
aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru 
modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1 și Anexa nr.5 (Planul de restructurare al Centrului de recuperare şi 
reabilitare Cezieni) la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități cu o 
capacitate mai mare de 50 de locuri din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.7 și art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu 
cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru 
pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului 
muncii și justiției sociale nr.82/2019; 

- prevederile Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte 
cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități nr.877/2018, 

 
a fost inițiat Proiectul de hotărâre nr.200/16.12.2020 prin care se propun următoarele: 

 
➢ înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și 

Reabilitare Cezieni”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”, 
conform Planului de restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în 
anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020;  

- funcționarea serviciului social ” Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” se realizează cu 
respectarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și 
justiției sociale nr.82/2019; 

- sediul ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este în comuna Cezieni, str. Zambilei, 
nr.12, județul Olt; 

- capacitatea ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este de 50 de locuri; 
- personalul serviciului social ”Centrul de Recuperare și Reabilitare Cezieni” angajat cu 

contract individual de muncă va fi preluat în cadrul centrului rezidențial pentru persoane 
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adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, în condițiile legislației în 
vigoare, conform organigramei și statului de funcții aprobate prin prezenta hotărâre; 

- bunurile aflate în proprietatea/folosința serviciului social ”Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Cezieni” trec în proprietatea/folosința centrului rezidențial pentru persoane adulte 
cu handicap nou înființat pentru desfășurarea activității acestuia; 

➢ aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului social cu cazare ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” - serviciu social cu 
cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.1- 3 la proiectul de hotărâre; 

➢ încetarea aplicabilității Anexelor nr.9, nr.36 și nr.67 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ modificarea în mod corespunzător a organigramei înscrise în anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și 
funcționare – aparatul propriu ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată, după obținerea avizului Autorității Naționale pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în conformitate cu prevederile art.II alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art.51 alin.(6) lit. a) din Legea 
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin pct.7 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.69/2018.  

 
 
 

               Şef Serviciu                                                                                 Şef serviciu 
Serviciul Juridic – Contencios                                           Serviciul Resurse Umane şi 
 Ana – Venera ŞTEFĂNESCU                                        Managementul Unităţilor Sanitare 
                                                                                            Angela NICOLAE 

 

 

 

                      Întocmit, 
                               Consilier juridic, grad profesional superior 

           Ștefania – Anișoara VLAD 


