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. EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hotfrrfrre privind tnfiinlarea Centrului de Recuperare ;i Reabilitare

Neuro-Psihicd pentru Adulli Movila

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se
propune aprobarea tnfiintrdrii Centrului de Recuperare Si Reabilitare Neuro-Psihicd
pentru AdulSi Movila.

in cadrul Programului Operalional Regional 2007-2013, Axa prioritard 3,
Domeniul de intervenlie 3.2-Reqbilitarea/modernizarea/dezvoltarea gi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale, Direclia Generald de Asistenld Sociald qi
Proteclia Copilului Ialomila a depus o cerere definanyare tn vederea obyinerii unor

fonduri nerqmbursabile necesare finalizdrii proiectului ,,infiintrare Centru de
recuperare gi reabilitare adulli, comuna Movila, judelul lalomila", activitate
aprobatd prin hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 42 din 06.07.2010.

in cursul anului 2013 proiectul s-a finalizat prin realizarea fizicd a unui
Centru nou cu o capacitate de 4I de locuri, avdnd drept obiectiv furnizarea
s erviciilor s o c iale spec ializate per s oanel or cu handic ap neuro-ps ihic.

Pentru demararea tn cadrul Centrului a activitdlilor specifice tn concordanld
cu obiective urmdrite, acesta trebuie sd fie organizat potrivit prevederilor legale tn
domeniu. Astfel, noul Centru va avea denumirea de "Centrul de Recuperare ;i
Reabilitare Neuro-Psihicd pentru Adulli Movila", va -fi organizat tn structura
organizatoricd a Direcliei Generald de Asisten{d Sociald Si Proteclia Copilului
Ialomila, fiind persoand juridicd de drept publie, fird personalitate juridicd.

in calitate de entitate juridicd, potrivit Codului Civil al Romdniei, Centrul va
dispune de un patrimoniu alcdtuit din bunuri imobile Si mobile puse la dispozrtie de
cdtre institulia cdreia i se subordoneazd, va avea organe proprii de conducere ;i
personal contractual angajat in condiEiile legii. Potrivit prevederilor Hotdrdrii de
Guvern nr. 539/2005, Regulamentul de organizare Si funclionqre al Centrului se
aprobd de cdtre autoritatea care ffiin{eazd aceastd institufie, condifii tn care, acest
document este atasat Si face parte integrantd din proiectul de hotdrdre supus
aprobdrii.

Ministerul Muncii, Familiei, Protec{iei Sociale ;i Persoanelor Vdrstnice,
potrivit atribuliilor ce ti revin tn domeniul protecliei persoanelor cu handicap, in
temeiul art. 3 litj) pct. 9 din Hotdrdrea de Guvern nr. 10/2013, a avizat infiinlarea
"Centrului de Recuperare ;i Reabilrtare Neuro-Psihicd pentru Adulfi Movila".



Dupd ffiinlarea Centrului, nouct structura organizatoricd a Direcliei
Generale de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului lalomila va fi aprobatd in
conditriile Legii administraliei publice locale nr.2l5/2001, republicatd, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare, prin hotdrdre a Consiliului Jude{ean
Ialomi(a.

Constatdnd cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate gi de oportunitate,
propun Consiliului Judetrean lalomi{a, adoptarea hotdrdrii in forma Si conlinutul
prezentate tn proiect.
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