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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

HOTĂRÂRE 
privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.5724 din 6 mai 2020 al Preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei învățământ, 
sănătate, cultură și protecție socială, Raportul de specialitate nr.5725 din 6 mai 2020 al Direcţiei 
Juridice și Administrație Publică și adresele nr. 62573 din 2 octombrie 2019 și nr.27351 din 4 mai 
2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 

Văzând prevederile art.51 alin.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art.25 din 
Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată 
prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 și 
Avizul conform nr.11151/3/ANDPDCA/DPDD/MI din 14 mai 2020 al Autoritații Naționale pentru 
Persoanele cu Handicap și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean 
Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(2) lit.b) și alin.(5) lit.b) şi al art.178 alin.(2) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Izvoarele, fără personalitate juridică, cu o capacitate de 12 locuri, în cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.  

Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Îngrijire și 
Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. – Începând cu data prezentei, Hotărârea nr.33 din 8 februarie 2016 a Consiliului 
Județean Giurgiu privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului 
social cu cazare „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Giurgiu. 

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marian Mina Nina Carmen Crișu  

Giurgiu, 28 august 2020 
Nr.86 
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centrului; 
Raspunde de buna functionare a obiectelor �i echipamentelor pe care le detine �i nu are voie sa 
'instraineze obiecte de inventar aflate 'in gestiunea institutiei; 
I�i desfa�oara activitatea 'in conformitate cu pregatirea, instruirea �i recomandarile angajatorului, 
pe linie ierarhica, astfel inca.t sa nu expuna la pericol de accidentare sau 'imbolnavire atat propria 
persoana cat �i alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul 
activitatii; 
Asigura curatenia la locul de munca, a 'incaperii, a echipamentelor si uneltelor folosite; 
Sesizeaza conducerea centrului de defectiunile aparute care nu pot fi remediate, fiind nevoie sa se 
apeleze la personal de specialitate; 
Raspunde <le corectitudinca �i promptituclineu cu care furuizeazil infbrmatiile din domeniul sau de 
activitate; 
Raspunde de informarea imediata a administratorului privind orice defectiune 'in functionarea 
corespunzatoare a instalatiilor; 
Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de 
sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor 
epidemii; 
.Poarta vestimentatia adecvata locului de munca si specificului atributiilor se serviciu care va fi 
schimbata ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal; 
Isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale; 
Respecta si aplica intocmai prevederile normelor inteme si a legislatiei specifice domeniului sau 
de activitate; 
Prime�te �i solutioneaza �i alte sarcini trasate de conducerea institutiei, pe linie ierarhica, in limita 
competentelor profesion·ale pe care le are; 
Respecta si aplica normele NTSM si PSI; 
Respecta prevederile ROF si a Regulamentului Intern. 

ARTICOLUL 12 

Finantarea centrului 

(1) In estimarea bugetului de venituri �i cheltuieli, serviciul are 'in vedere asigurarea resurselor necesare
acordarii serviciilor sociale eel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Finantarea cheltuielilor centrului se asigura, 'in conditiile Iegii, din urmatoarele surse:

a) contributia persoanelor beneficiare sau a intretinatorilor acestora, dupa caz;
b) bugetul local al judetului;
c) bugetul de stat;
d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara �i din

strainatate; 
e) alte surse de finantare, 'in conformitate cu legislatia in vigoare.
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