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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de 

protecţie în formă instituționalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, 

pentru anul 2023 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.21051 din 28 octombrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.21062 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate; 

- avizul nr.155/07.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.82/07.11.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.29/07.11.2022 2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- adresa nr.75233 din 19 octombrie 2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu; 

- prevederile art.80 alin.(4)-(5), art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.54 și ale art.94 alin.(1) lit.b)-c) și alin.(3) din Legea nr.448/2006, privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.33 alin.(1) și ale art.53 alin.(2) din Hotărârea nr.268/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale, Anexa nr.1 – standarde de cost pentru serviciile sociale destinate protecției și 

promovării drepturilor copilului și Anexa nr.2 – standarde de cost pentru serviciile sociale 

destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate 

de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap 

sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare 

de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru 

persoane adulte cu handicap sau de  susținătorii acestora, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de 

protecţie în formă instituționalizată pentru anul 2023, astfel: 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil cu handicap care beneficiază de 

protecţie în formă instituționalizată în case de tip familial, în cuantum de 10.350,00 

lei/copil/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă 

instituționalizată în centre de recuperare şi respiro, senzorial, în cuantum de 3.210,00 

lei/copil/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă 

instituționalizată în case de tip familial, în cuantum de 7.011,00 lei/copil/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană care beneficiază de protecţie în 

formă instituționalizată în complex de servicii, în cuantum de 9.073,00 lei/asistat/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie la 

asistent maternal profesionist, în cuantum de 2.176,00 lei/copil/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru un copil cu handicap care beneficiază de 

protecţie la asistent maternal profesionist, în cuantum de 2.206,00 lei/copil/lună. 

Art.2 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap 

care beneficiază de protecţie în formă instituționalizată pentru anul 2023, astfel: 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată în centre de îngrijire şi asistenţă, în 

cuantum de 12.335,00 lei/asistat/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adulta cu handicap care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată în centre pentru viață independentă, în 

cuantum de 11.044,00 lei/asistat/lună; 

- costul mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adulta cu handicap care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată în centru de abilitare şi reabilitare, în 

cuantum de 9.472,00 lei/asistat/lună. 

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023, dată la care îşi încetează 

aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.298 din data de 02 decembrie 2021. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 
 

PREŞEDINTE,                        

Dumitru Beianu 

        CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022 

Nr.282 
 

 

Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 


