
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea Planului de restructurare a  Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați  

      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27954 /14.12.2021 al  domnului președinte al

Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun  nr. 27955 / 14.12.2021 al 
Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică și al Serviciului resurse umane 
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Copii și
Adopții  nr. 33903/1/ANDPDCA/DDPD/MI/24.11.2021; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Prahova nr. IA 47243M /13.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub 
nr. 27791/13.12.2021; 

- Prevederile art. II, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.
69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru
modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul 
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

- Prevederile art. 51 alin.(1), (3), (4), (6) lit.a), (10) și ale art. 54 din Legea
nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;   

- Prevederile din  Hotărârea  Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 și ale art. 25 din Metodologia de elaborare a planului
de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, 
aprobată prin Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități nr. 878/2018;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a),  alin.(2) lit. b) și c ), alin.(5) 
lit. b)  precum și ale art.182 alin. (1) și (2)  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019  privind Codul  administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1.  Se aprobă  Planul de restructurare al Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, așa cum a 
fost avizat de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 



Dizabilități, Copii și Adopții prin Avizul nr. 
33903/1/ANDPDCA/DDPD/MI/24.11.2021, prevăzut în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre  va fi dusă la îndeplinire de  Direcţia Generală de 
Asistență Socială şi Protecţia Copilului Prahova. 

Art. 3.  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

         CONTRASEMNEAZĂ: 
     SECRETAR  GENERAL, 

     Hermina Adi  Bîgiu 

Ploieşti, 23 decembrie 2021 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
                                                              
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI                       SERVICIUL RESURSE UMANE                       
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 27955 / 14.12.2021 

       
 

R  A   P  O  R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 

Urlați   
 
 
           Văzând scrisoarea  nr. IA 47243M /13.12.2021  a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și prevederile art. 51 
alin.(1), (3), (4), (6) lit.a), (10) și ale art. 54 din Legea nr.448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile  din  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile din  Hotărârea  Guvernului nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare,  precum și prevederile art. 12 și ale art. 25 
din Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale 
pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia Președintelui Autorității 
Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 878/2018,  se propune  aprobarea 
Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați.  
 Propunerea de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați  care, la momentul 
evaluării,  avea  un număr de 97 de beneficiari, avizată de Autoritatea Națională  
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu avizul nr. 
33903/1/ANDPDCA/DDPD/MI/24.11.2021, precum şi protecția persoanelor adulte 
cu dizabilități din cadrul acestei unități se vor realiza prin:  
 

- înființarea unui Centru de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi cu o capacitate de 50 de locuri pentru 50 de beneficiari (CAbR);   

- înființarea unui Centru de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi , cu capacitate de 30 de locuri, pentru 30 de beneficiari (CAbR);  



- transferul a 9 beneficiari în/din alte unităţi specializate din subordinea 
D.G.A.S.P.C. Prahova, respectiv D.G.A.S.P.C. Vrancea cu profil de centru de centru 
de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 

-preluarea  a 8 beneficiari în rețeaua asistenților maternali profesioniști(APP). 
  
     Avizăm favorabil  proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 
cheltuieli care vor fi aprobate.  
 
 
 
 
               
              Director executiv ,                                        Şef Serviciu resurse umane, 
   TINCĂ ALINA GEORGIANA                                        ION ELENA                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 27954 / 14.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de restructurare al Centrului de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați   

 
              În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c), 
alin.(5) lit. b), precum și ale art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  „Consiliul judeţean 
hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și 
regii autonome  și aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului 
județean, organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare și 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și ale 
instituţiilor  și serviciilor publice  de interes judeţean și ale societăţilor și regiilor 
autonome de interes judeţean.”  

Văzând scrisoarea  nr. IA 47243M /13.12.2021  a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și  prevederile art. 12 și ale 
art. 25 din Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia 
Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 878/2018, se 
consideră oportună aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați , care a 
primit Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopții nr. 33903/1/ANDPDCA/DDPD/MI/24.11.2021. 

Având în vedere aceste obiective, se supune spre aprobare prezentul proiect 
de hotărâre.   

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU 
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