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RAPORT
la proiectal de hotdrfrre privind tnfiinlarea Centrului de Recuperare ;i Reabilitare

Neuro-Psihicd pentru Adul{i Movila

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii
administrative privitoare la infiin{area Centrului de Recuperare qi Reabilitare Neuro-
Psihicd pentru Adulli Movila.

Aceastd decizie administrativd are Ia bazd finalizarea proiectului ,,infiin1are
Centru de recuperare gi reabilitare adulli, comuna Movila, judeful Ialomi{a", astfel cum
acesta a fost aprobat prin hotirdrile Consiliului Judelean Ialomila nr. 4I qi 42 din
06.07.20rc qi derulat de cdtre Direclia Generald de Asisten!5 Sociali qi Protecfia
Copilului Ialomila in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritar[ 3, Domeniul de intervenfie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/denroltarea qi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

In cadrul Centrului se vor fumiza servicii sociale specializate persoanelor cu
handicap neuro-psihic, iar pentru punerea in practicd a acestui deziderat se impune
asigurarea cadrului legal specific, potrivit prevederilor Codului Civil qi ale Legii
nr. 448120A6 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatS, cu completdrile gi modificdrile ulterioare.

In acest sens, in temeiul actelor normative indicate qi a avizului corespunzdtor
emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protec{iei Sociale qi Persoanelor V6rstnice,
Centrul de Recuperare ;i Reabilitare Neuro-Psihicd pentru Adulli Movila trebuie
orgarizat ca persoand juridici de drept public, fbrd personalitate juridici, in subordinea
Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului Ialomila.

Prin actul de infiinlare se supune aprobdrii at0t Regulamentul de organizare qi
funcfionare a Centrului, c6t qi organigrama qi statul de funcfii aferent unui numdr de
maxim 41 salariafi. De asemenea, directorul general al Direc{iei Generale de AsistenJi
SocialS qi Proteclia Copilului Ialomila este mandatat e&, pan6 la orgarizarea in
condiliile legii a postului de qef al Centrului, si numeascd prin act administrativ un
interimar pe o perioadd de 6 luni.

Elementele de analizdprezentate mai sus, fundamenteazd, din punct de vedere al
oportunitdlii, necesitSlii qi legalitS{ii, proiectul de hotdr0re propus adoptdrii plenului
Consiliului Judefean Ialomila.
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