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EXPUNERE DE MOTTVE
la proiectul de privind modificarea Plqnului de restructurare a Centrului de

Recuperare ;i Reabilitare ltleuropsihiotricd pentru Persoane Adulte cu Handicop
Cdline;ti, unitate cu personalitate juridica aflatd,?n subordinea Direcliei Generale de

Asistenfa Sociala qi Protecfia Copilului prahova

ln conformitate cu prevederile art.91 atin (5) lit. a pct.2 din Legea nr.
21512001, privind administraJia publica locald, republicatd, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare, ,,Consiliul judefean asigurS, potrivit competenlelor sale qi in
condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarca serviciilor publice de interes judelean
privind serviciile sociale pentru protec{ia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor v6rstnice, a familiei qi a altor persoane sau gnrpuri aflate in nevoie
sociald".

DirecJia Generald de Asistenfa Social5 qi Protecfia Copilului prahova a
elaborat Planul de restructurare a Centrului de Recuperare qi Reabilitare
Neuropsihiatricl pentru Persoane Adulte cu Handicap Cllineqti, unitate aflata in
subordinea D'G.A-S.P.C. Prahova, cu personalitate juridica, care are rolul de a
asigura ingrijire gi asistenld pentru un numdr de 120 persoane cu dizabilitFtfi, in
urmitorul context.

- Aceastd unitate este una de tip vechi, in care activitalil e de ginduire, de
preparare Ei servire a mesei, spafiile pentru activitali de ergoterapie, pentru asistenli
de specialitate, pentru activitali cultural-educative si recreere se fac in mai multe
pavilioane, cu grad ridicat de uzurd, care nu permit desfrqurarea activitililor specifice
in condilii de siguratfd,, confort qi cu respectarea standardelor in vigoare.

- Prin Hotdr6rea nr. 14131.01.2017, Consiliul judefean Prahova a aprobat
actualizarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare qi Reabilitare
Neuropsihiatricd pentru Persoane Adulte cu Handicap calineqti.

in utma realizdtli unei noi evaludri C.R.R.N.P.A.H. Cdlineqti a constat at cd
numdrul de persoane care pot fi incluse in procesul de dezinstitutionalizare este de
50

Av6nd in vedere cele prezentate propun
proiectul de hotarAre anexat.
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