
ROMÂNIA
HJDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL S(JDEŢEAN

HOTĂRÂRE Lm~,sTQAT’IpANp
privind aprobarea costului anual de întreţinere pentru copliul aflat In situaţii speciale pe anul 2022

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederite art.127 alin,(1) şi ale art.129 alin.(1) din Legea nr.27212004 privind

protecţia şi promovarea drepturitor copilului, repubticată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.2 şi art.3 din l-Iotărârea Guvernului nr.42612020 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli
aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(I) din Legea nr.2’72/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturitor copilului, republicată, Cu modifîcările şi cómpletările ulterioare;

F,xaminând referatul de aprobare nr.7. 156/2022 al domnului lonet Arsene, preşedintele Consitiului
Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.8.364/2022 a Direcţiei Generate de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copitului Neamţ;

Văzând rapoartele de speciatitate nr.7.156/2022 al Direcţiei Generate Juridice şi Relaţii
lnternaţionale şi nr.7.413/2022 al Direcţiei Generals Buget Finanţe, precum şl avizele eornisiilor de
specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consitiului Judeţean Neamţ;
In temeiul dispoziţiilor art.5 tit.,,bb” - ,,ee”, art.139 alinÁ’1)—(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),

art.173 alin.(5) lit.,,b” şi ale art.l96 atin.(1) lit.,,a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; .

. HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă costurile anuale de întreţinere pentru copilut aflat în situaţii speciate, pentru
anul 2022, stabilite pe fiecare categorie de serviciu de protecţie socială, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (I) Prezenta hot~râre devine obligatorie de Ia data aducerii Ia cunoştinţă publică.
(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială sŁ Protecţia Copilului Neamţ va asigura aducerea Ia

îndeplinire a prevederitor prezentei hotărâri.
Art.3: Secretarul general al judeţului

instituţiilor pubtice interesate, prin intermedi
consitiului judeţean şi publicarea monitorului~

CONTRASEMNEAZÄ:
TARUL GENERAL AL SUDEŢULIJI

i)anlela SORO9ţJNU

I’rezenta hotărârc a tost adoptată cu respectarca prevederlior lsgal@ prk’ind niajolilatea (IC vottiri.
Nr. total al aleşllorjudeţenl lii füncţle 35 Voturi ,,pentru” 28
Ni. Loud al aleşlloi jude(ciii p1 ‘~teiiţi .30 Voĺui I ~jiii1,titi I”ă” 0
Nr. total al aleşilor judeţeni absenţi S Abţlnerl 0
Nr. total al aleşilor judeţeni care nu participă Ia đezbatere şi Ia vot 2
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Anexa
La Hotărârea Consiiiuluî Jude(ean Neamţ nr..11. din»,2~,ŹQ.Ş,?2022

Costurile anuale de întreţinere
pentru copilul allat în situaţii.speciale pe anul~

Categorie serviciu de protecţie socială

Servicii pentru copii hi centre de plasament
Sericii pentru copii in case de tip familial
Servicii pentru copii in apartamente 79.082,26 leiIan!copil

~š~rvicii pentru copii cu dizabilităti în centre de 78:213,65 lei/ankopil
plasament
Servicii pcntru copii în centre dezi 28.827,16 lei/an!copi]
Servicii pentru copii în centrele dc primire în 69.206,04 lei/an!copil
regim de urgenţă
Scrvicii pentru cuplul iiiaixiä — copil in centrele 58.811,34 lei/an/cupiu
rnaiernale mamă - copil
Servicii pentru copil in centrele de recuperare 22.642,00 lei/an!copil
Sěrvicii pentru copii aflaţi hi plasament Ia asisten~i
maternali — cu un copil în plasament
Servicii pentru copii aflaţi în plasament Ia asistenţi 22.602,54 lei/an/copil
matemali — cu doi copii în plasament
Servicii pentru copii aflaţi in plasament Ia asistenţi 48.52 1,25 lei/an/copil
maternali — cu un copil cu dizabilităţi in plasament
Servicii pentru copii aflaţi in plasament Ia asistenţi 30.469,13 lei/an!copil
maternali — cu doi COpii cu dizabilităţi în

Lpţşsament

41.194,60 lei/an/copil

Servicii pentru copii aflaţi în plasament Ia asistenţi 25.825,27 Iei an copil
maternali — Cu doi copii în plasament, din care
unul cu dizabilită i


