
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
HOTĂRÂREA NR.144 

din 27 august 2020 
privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire și Asistență 

        Lunca Mureșului 
  

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 22327/20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane 

nr.22453/21.08.2020, raportul Serviciului juridic nr.22492/21.08.2020, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu dispozițiile art.51 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art.II alin.(3)-(4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director nr.8/20.12.2018 și Avizul Autorității 

Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

nr.15237/SLA/LH/14.07.2020, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”b” 

și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

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

Mureșului, cu sediul în localitatea Lunca Mureșului nr.49, comuna Aluniș, județul 

Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş și Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului. 

 

PREȘEDINTE                                                         Contrasemnează 

Péter Ferenc                                           SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 



 
 

 

 

 

Nr. 22327/20.08.2020      Nr. 31512/11.08.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire  

si Asistență Lunca Mureșului  

 

În conformitate cu prevederile art.23-24 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.63/2019, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, supune spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş Planul de 

restructurare al Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului, centru aflat in structura 

DGASPC Mureș. 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor modificări în legislația specifică, 

respectiv : 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care modifică 

reglementările privitoare la modul de acordare a serviciilor sociale și la tipurile de centre 

rezidențiale. Între aceste modificări evidențiem prevederile art.51, alin.(4) din Legea 

nr.448/2006, potrivit cărora „Capacitatea centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu 

handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri”. 

- Potrivit art. II alin. (3)-(4) din OUG nr. 69/2018, direcţiile generale de asistenţă generală 

şi protecţia copilului judeţene sunt obligate sa elaboreze planurile de restructurare a centrelor 

rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri.  Planul de restructurare a centrului 

reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții şi aprobat de consiliul judeţean, care cuprinde acţiunile planificate 

pentru perioada 2019-2021 cu scopul de a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare 

de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi în alternativele de tip familial sau 

rezidenţial nou-înfiinţate. 

Luând în considerare faptul că, prin Hotărârea Colegiului Director nr.8/20.12.2018 s-a avizat 

favorabil propunerea de restructurare a Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului și 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a „AVIZAT” 

Planul de restructurare al Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului - conform adresei 

nr.15237/SLA/LH/14.07.2020 inregistrată la DGASPC Mures cu nr.28712/21.07.2020 -  propunem 

spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de 

Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului, cu sediul in localitatea Lunca Muresului nr.49,comuna 

Aluniș, judetul Mureș. 

 

PREȘEDINTE                                          DIRECTOR GENERAL 

Péter Ferenc                               Miklea Hajnal Katalin 
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Nr. 22453 din 21.08.2020 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire  

si Asistență Lunca Mureșului 

 

Ținând cont de situaţia centrelor de tip vechi de dimensiuni mari, caracterizate de cele mai 

multe ori prin clădiri cu destinaţie colectivă, cu aspect de unitate medicală şi localizate 

departe de viaţa comunităţii, precum și de nevoia de urgentare a procesului de tranziţie de 

la sistemul instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, în anul 2018 a fost aprobată 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

Actul normativ mai sus menționat modifică reglementările cu privire la modul de acordare a 

serviciilor sociale și la tipurile de centre rezidențiale. Între aceste modificări evidențiem 

prevederile art.51, alin.(4) din Legea nr.448/2006, potrivit cărora „Capacitatea centrelor 

rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri”. 

De asemenea, prin dispozițiile art. II alin. (3)-(4) din OUG nr. 69/2018, direcţiile generale de 

asistenţă generală şi protecţia copilului judeţene au fost obligate sa elaboreze planurile de 

restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri.   

Planul de restructurare a centrului reprezintă documentul avizat de către Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții şi aprobat de 

consiliul judeţean, care cuprinde acţiunile planificate pentru perioada 2019-2021 cu scopul 

de a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii 

rezidenţiale de tip vechi în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate. 

Prin urmare, prin Hotărârea Colegiului Director nr.8/20.12.2018 s-a avizat favorabil 

propunerea de restructurare a Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului. De 

asemenea Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții a „AVIZAT” Planul de restructurare al Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca 

Mureșului - conform adresei nr.15237/SLA/LH/14.07.2020, înregistrată la DGASPC Mureș sub 

nr.28712/21.07.2020. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare nr. 

22327/20.08.2020 privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire si 

Asistență Lunca Mureșului, cu sediul in localitatea Lunca Mureșului nr.49, comuna Aluniș, 

județul Mureș, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare 

a acestui proiect de hotărâre.  

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 



    1/2 

 

  

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului 

de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.22327/21.08.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Mureș și raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Resurse  Umane 

nr. 22453/21.08.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.II alin.(3) și alin.(4) din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și cele ale 

art.173 alin.(1) lit.„d” coroborat cu cele ale alin.(5) lit.„b” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.II, alin.(3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, capacitatea centrelor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri, sens în care 

direcţiile generale de asistenţă generală şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi, 

aveau obligația elaborării planurilor de restructurare ale acestora. 

De asemenea, potrivit alin.(4) din același text de lege, Planul de restructurare al 

centrului reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții şi aprobat de consiliul judeţean, 

care cuprinde acţiunile planificate pentru perioada 2019-2021 cu scopul de a asigura 

tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii 

rezidenţiale de tip vechi în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate. 

Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legale, prin Hotărârea Colegiului 

Director nr.8/20.12.2018 s-a avizat favorabil propunerea de restructurare a Centrului 

de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului.  

Nr.22492/21.08.2020 

Dosar. IX/B/1  
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Prin adresa nr.15237/SLA/LH/14.07.2020, înregistrată la DGASPC Mureș sub 

nr.28712/21.07.2020, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții a avizat favorabil Planul de restructurare al Centrului de 

Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, consiliul județean are atribuții privind 

gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) lit.„b”, acesta are 

competența de a asigura serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 

nevoie socială.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca 

Mureșului, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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