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privind aprobarea costului anual de întreţinere pentru adultul aflat în situaţii speciale PC anul 2022
Coiisiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.5 I alin.(l 0) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.33 din anexa Ia Hotărârea Guvernu]ui nr.268/200’7 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare, p~ecum şi ale art.2 şi art.3 din Hotărârea Guvernului
nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
Examinând referatul de aprobare nr.ó.106/2022 al domnului lonel Arserie, preşedinlele Consiliului
Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresel nr.8.364/2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Neamţ;
Văzând rapoartele de specialitate nr. 6.106/2022 al Direcţiei (‘lenerale Juridice şi Relaţii
lnternaţionale şi nr.7.414/2022 al 1)irecţiei (Jeneraíe Ruget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
In temeiul dispoziţiilor art.5 lit.»bb” ,,ee”, art. 139 alinĺ’1)—(3), art. 182 alin.(4), art.228 alin.(3),
art.1’73 alin.(5) lit.,,b” şi ale arL196 alin.(l) lit.,,a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterloare;
-
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă costurile anuale de întreţinere pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de Ia data aduceril Ia cunoştinţă publică.
(2) Direcţia Generală de Asistenţă Soci. ; şi P •tecţia Copilului Neamţ va asigura aducerea Ia
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul general al judeţului
‘‘iguij’ comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
instituţiilor publice interesate, prin intermediul
ici ŕ ui gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor
consiliului judeţean şi publicarea monitorului o
lot I.
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Piatra Neamţ
Nr. 82 diii 29.03.2022
l’i’ettii(a liotăi kit a lk~s( ndoptnĺA cu iespecĺai’ea picvcdci dot k’gaic p1 ivntd mujot itatca do voturl.
Nr. total al aleşdorjudoţeni în tuncţie 35
Voturi ,,peutru” 29
Nr. total al aleşllorjucle(eui pre’zenţi 30
Voturi „împotrivă” 0
Ni’. total al aleşllorjudeţeui abseuţl 5
AIsţiueil 0
Nr. total al aleşiiorjudeţeni care nu participă Ia dezbatere şi Ia vot I
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Costurile anuale de întreţinere pentru servieiile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi pe
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Nr.
crt.

CENTRE REZIDENTIALE
‘

Costrnediu
anual/beneficiar
(Id)

ciar

‘

~‘DE 6

1.

Centrul de Îngrijire şi AsistenţăBozieni

73.037,59

6.086,46

2.

CettIrul de Îngrijire şi Asistcnţă Oşlobcni

74.8 16,42

6.234,70

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu
3.

4.

5.

Neamţ
Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Războieni
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor en Handicap Păstrăveni

7.609,7
91,316,55
.

67.920,00

85.166,15

5.660,00

7.097,17

Complexul de Servicii pentru Persoane
6.

Adulte cu Handicap Roman,
din care, pe servicii:

6 1

Contrul de Recuporaro şi Roabilitare
Persoane Adulte en Handtcap

83.344,89

6.945,4 1

6.2

I 1ocuitiţa protel ată Trifeşti

63.390,75

4.711,53

