
ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești – Băicoi, din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
 
 
        Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 5354/02.03.2023 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 5355/02.03.2023 al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică și al Serviciului Resurse umane prin care se 
propune aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești – Băicoi din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova nr. IA5489/07.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub nr. 
3257/07.02.2023; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu  
Dizabilități  nr. 18868/DDPD/SMDATVC/MV/13.12.2022. 

În conformitate cu:  
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.114/2021 pentru modificarea unor 

acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției 
drepturilor persoanelor cu dizabilități aprobată prin Legea 87/2022; 

- Ordinul 878/2018 privind Metodologia de elaborare a planului de 
restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, coroborat 
cu prevederile art.19 din Ordinul 635/2022 pentru aprobarea Metodologiei de 
modificare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte 
cu handicap ale căror activități au fost planificate până la 31 decembrie 2021; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 303/23.12.2021 
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru persoane adulte cu Handicap Liliești – Băicoi; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) alin.(2) lit. b) si lit. c) , alin.(5) lit. 
b) precum si ale art. 182 alin.(1) și (2) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1  Se aprobă  Planul de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești - Băicoi, din  structura Direcţiei  
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Prahova, cu sediul în localitatea 
Băicoi, str. Înfrățirii, nr.124, județul Prahova. 

 



 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr.303/23.12.2021 își încetează aplicabilitatea. 
Art. 4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

    
 

 
     

CONTRASEMNEAZĂ: 
          SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                   Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 6 martie 2023 
 
Nr. 42 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 5354/02.03..2023 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești – Băicoi, din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

 
În temeiul prevederilor 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.” 

Având în vedere adresa nr. IA 5489/07.02.2023 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub 
nr.3257/07.02.2023, precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul 
protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități aprobată prin Legea 87/2022; Ordinul 
878/2018 privind  Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, coroborat cu prevederile art.19 din 
Ordinul 635/2022 pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare 
a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, este necesar și oportun 
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Liliești – Băicoi. 

Planul de restructurare concentrează elementele de programare, organizare şi 
coordonare ale acţiunilor care compun procesul de dezinstituţionalizare de la nivel 
naţional şi include atât transferul persoanelor adulte cu handicap din centrele 
rezidenţiale supuse restructurării, cât şi dezvoltarea de servicii alternative de tip familial 
sau rezidenţial şi alte măsuri preventive înfiinţate/dezvoltate în cadrul comunităţii. 

Având în vedere obiectivele propuse prin Planul de restructurare, în conformitate 
cu prevederile legale se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

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

 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI SERVICIUL RESURSE UMANE 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 5355 /02.03.2023 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești – Băicoi din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul 
protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități aprobată prin Legea 87/2022; Ordinul 
878/2018 privind  Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor 
rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, coroborat cu prevederile art.19 din 
Ordinul 635/2022 pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de 
restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap ; 

 Având în vedere adresa  IA 5489/07.02.2023 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, înregistrată la Consiliul Județean Prahova sub 
nr.3257/07.02.2023 și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.303/23.12.2021; 

se propune aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi, în conformitate cu Strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova în perioada 2021 – 2027. 

Propunerea de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Liliești-Băicoi, a Direcției de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Prahova este avizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, nr.18868/DDPD/SMDATVC/MV/13.12.2022.  

Protecția persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul acestei unități se va realiza 
prin Înființarea Complexului de Servicii Adulte cu Dizabilități Liliești – Băicoi, care are 
în componență 2 servicii sociale de tip CIA astfel: 
- înființarea unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 

dizabilități,  CIAPAD Liliești Băicoi Alegria  cu o capacitate de 50 de locuri /centru    
în Corpul C1; în acest scop, în centrul existent vor fi stabilite circuite funcționale 
astfel incât sa se asigure serviciile de specialitate conform Standardelor de calitate; 

- înființarea unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 
– CIAPAD -LILIEȘTI BĂICOI AMBRA, cu o capacitate de 40 de locuri /centru în 
corpul C6 al actualului centru,  in centrul existent vor fistabilite circuite funcționale 
astfel incât să se asigure serviciile de specialitate conform Standardelor de calitate. 

-  Pentru 6(șase) beneficiari se propune transferul la APP – asistenți personali 
profesioniști 
 



Având în vedere prevederile legale și obiectivele propuse prin Planul de 
resructurare 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 





pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight













































































pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight

pirvua
Highlight


	PR HOT 5
	JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE
	REFERAT DE APROBARE
	P R E Ş E D I N T E,
	IULIAN DUMITRESCU
	R A P O R T

	PR HOT 5 ANEXA

