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H O T Ă R Â R E 

privind închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia, restructurarea  

Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia şi înfiinţarea Complexului de Servicii  

Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 810 din 30.01.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Nota de fundamentare nr. 840 din 21.01.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

           - Raportul nr. 858  din 31.01.2014  al Direcţiei Coordonare Organizare; 

         -  Raportul nr. 862 din 31.01.2014 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

         - Raportul nr. 1073 din 05.02.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi; 

         - Raportul nr. 1059 din 05.02.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr.1046 din 05.02.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie, 

       În conformitate cu: 

 - prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

         - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 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, 

   

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Centrul de Plasament nr. 6 situat 

în Slobozia, cartierul Slobozia Nouă  se închide, Centrul de Plasament nr. 2 situat în Slobozia, 

bulevardul Chimiei nr. 13 se restructurează şi se înfiinţează Complexul de Servicii Sociale 

pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic situat în Slobozia, cartierul Bora, strada Prelungirea 

Măgurii, nr. 3-5. 

  

 Art.2 (1)Copiii ocrotiţi în Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia care îşi încetează 

activitatea precum şi cei din Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia care se restructurează, vor 

beneficia de servicii de ocrotire şi asistenţă socială în trei case de tip familial, cuprinse în 

cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, 
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după cum urmează: Căsuţa de tip familial „Kalina”, Căsuţa de tip familial „Maria” şi Căsuţa 

de tip familial „Vlăduţ”. 
 (2)Cele trei case de tip familial, cuprinse în cadrul Complexului de Servicii Sociale 

pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, înfiinţate în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa funcţionează ca servicii publice, fără 

personalitate juridică, pentru protecţia copiilor aflaţi în situaţii de risc, lipsiţi de ocrotire 

părintească ori pentru care nu s-au identificat măsuri alternative de protecţie în cadrul 

familiei lărgite ori la un asistent personal. 

 (3) Tot personalul încadrat la Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia şi un număr de 6 

angajaţi din Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia se preia în structura caselor de tip familial 

prevăzute la art. 2 alin.(1) din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de Servicii 

Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia , prevăzut în anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

        Art. 4 Cheltuielile ocazionate de funcţionarea celor trei case de tip familial din cadrul 

Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia sunt 

asigurate din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

pentru anul 2014, în limita prevăzută de acesta. 

 

Art. 5 Până la organizarea unei noi activităţi în locaţia ce a aparţinut Centrului de 

Plasament nr. 6 Slobozia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa va lua măsurile de asigurare a pazei cu personal corespunzător din cadrul direcţiei 

şi în limita resurselor financiare asigurate prin bugetul aprobat pentru anul 2014. 

 

Art.6 Se declară bunuri de interes public judeţean imobilele situate în municipiul 

Slobozia, str. Prelungirea Măgurii, nr. 3-5, având  datele de identificare şi funcţiunile 

prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

       Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 

 

       Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre 

ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi, 

spre ştiinţă, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu,  urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

      PREŞEDINTE, 

                                                                                           Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                        Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

Nr.12                            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                   HAM 

Astăzi 07.02.2014                                                                                                           2 ex. 


