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H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi  

Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6462 din 20.09.2013 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând : 

 - hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 şi 42 din 06.07.2010; 

 - procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 18004/18.12.2013; 

 - Nota de fundamentare nr. 12272 din 11.09.2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 - avizul nr. 20873/DPPD din 27.09.2013 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

  - Raportul nr. 6912 din 08.10.2013 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 596 din 24.01.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 590 din 24.01.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Titlului IV al Cărţii I din Codul Civil al României; 

 - prevederile art. 51 alin.(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 

precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

- prevederile Ordinului nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de 

calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi si locuinţele protejate pentru persoane 

adulte cu handicap; 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1) Se înfiinţează „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru 

Adulţi Movila”, persoană juridică de drept public, fără personalitate juridică. 

(2) Denumirea persoanei juridice înfiinţată potrivit alin.(1) este „Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” şi va fi folosită în toate 

documentele care emană de la aceasta. 

(3) Sediul „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi 

Movila” este în comuna Movila, judeţul Ialomiţa. 

(4) Obiectul de activitate al „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică 

pentru Adulţi Movila” îl constituie furnizarea următoarelor servicii sociale specializate : 

- găzduire 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- recuperare şi reabilitare 

- consiliere psihologică şi socială 

- socializare 

- ergoterapie şi terapie ocupaţională 

 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a ”Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” , prevăzut în anexa nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.3(1) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” 

se înfiinţează şi se organizează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, care va exercita, prin organele sale de administrare, toate 

drepturile şi îndeplini obligaţiile ce revin potrivit legii persoanei juridice nou înfiinţate. 

(2) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila”, ca 

persoană juridică fără personalitate juridică, nu este supusă înregistrării şi dobândeşte 

capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data intrării în vigoare a actului de 

înfiinţare. 

 

Art.4(1) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” 

beneficiază de patrimoniu alcătuit din totalitatea bunurilor imobile şi mobile puse la 

dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în 

cadrul căreia funcţionează, bunuri pe care le va folosi în mod gratuit. 

 (2) Acoperirea cheltuielilor izvorâte din folosirea bunurilor mobile şi imobile cade 

în sarcina Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. 

 

Art.5 Pentru îndeplinirea scopului şi obiectului de activitate pentru care se 

înfiinţează, „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” va 

avea o capacitate de maxim 41 de locuri. 

  

Art.6 Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic, economic-

administrativ şi de întreţinere care îşi va desfăşura activitatea la „Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” va fi angajat în condiţiile prevăzute de 

lege şi în concordanţă cu structura organizatorică şi statul de funcţii prevăzute  în 

anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.7(1) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila” 

va fi condus de un şef de centru, personal contractual,  funcţie care se ocupă prin 

concurs sau prin examen organizat potrivit reglementărilor în vigoare şi care este 

salarizată în condiţiile stabilite prin Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

(2) Atribuţiile şefului de centru sunt stabilite de către directorul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. 

(3)  Până la ocuparea prin concurs sau prin examen a postului de şef de centru, 

directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa poate 

numi prin act administrativ, pe o perioadă de maximum 6 luni, un interimar. 

 

Art.8 Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, rezultată în urma înfiinţării ”Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila”, se aprobă în condiţiile legii. 

  

Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

 Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

         PREŞEDINTE                                            Contrasemnează, 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4                                                                                                                     

Adoptată la Slobozia          Rd/Oc 

Astăzi 28.01.2014                                                DIG 


