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HOTĂRÂREA NR.18 
din 28 ianuarie 2021 

privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1894/22.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.1921/22.01.2021, raportul Serviciului 

juridic nr.1965/22.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

nr.370/07.01.2021, 

În acord cu: 

- Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 

2014 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014,  

- Metodologia unitară la nivel național care stă la baza elaborării planurilor individuale de 

închidere a centrelor rezidențiale, precum și avizul Autorității Naționale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,  nr. 27772/17.11.2020, 

Luând în considerare avizul consultativ al Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, respectiv Hotărârea nr. 1/08.01.2021, 

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

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăște: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                             Contrasemnează 

Peter Ferenc                                              SECRETAR GENERAL 

                                                               Paul Cosma  

                                

                               



 

Dosar IX.B.1 

 

REFERAT 

 privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul 

Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara 

 

Prin Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru 

perioada 2014-2020 Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de 

plasament de tip vechi, care funcționează în structura preluată în anul 1997, respectiv 

2000. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a 

publicat lista celor 147 de centre de plasament eligibile pentru închidere, în care se 

regăsește (pe poziția 104) și Serviciul Rezidențial din cadrul CSCDN Sighișoara  din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Pentru asigurarea acestor servicii la nivelul comunității Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș va depune proiectul „Crearea de case familiale pentru 

copiii cu dizabilități din județul Mureș” în cadrul apelului de proiecte 

POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii. Proiectul vizează înființarea a două 

case de tip familiar în locul serviciului rezidențial ce urmează a fi închis 

Depunerea proiectului spre finanțare este condiționată de realizarea unui Plan de închidere 

a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice Sighișoara, elaborat potrivit Metodologiei unitare la nivel național de 

elaborare a planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament.  

Toate evaluările prevăzute în Metodologia mai sus menționată au fost finalizate și, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a obținut de la ANDPDCA Avizul 

de conformitate a proiectului cu Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea 

Drepturilor Copilului pentru perioada 2014-2020 și cu Metodologia unitară la nivel național 

de elaborare a planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art. 173 alin.(1) lit. „d”, coroborate 

cu cele ale alin.(5) lit. „b”, precum și cele ale art. 182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu 

Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara. 

 

PREȘEDINTE                                                                             DIRECTOR GENERAL 

Peter Ferenc                                                                        Miklea Hajnal Katalin 

 

 

 

                                                                                  

Nr.1894/22.01.2022                         



 

 

 

 

 

Nr. 1921/22.01.2021 

Dosar IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a solicitat, prin adresa 

nr.370/07.01.2021, includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Mureș din luna 

ianuarie a.c. a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de închiderea Serviciului 

rezidențial din cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu deficiențe neuropsihiatrice 

Sighișoara, situat în municipiul Sighișoara, str. Margaretelor, nr.16. 

Dezinstituționalizarea și tranziția către îngrijirea în comunitate, respectiv închiderea instituțiilor de 

tip vechi și dezvoltarea de servicii comunitare a fost asumată prin Acordul de Parteneriat aprobat 

de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020. 

Totodată, prin Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru 

perioada 2014-2020 Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament 

clasice, de tip vechi, care funcționează în structura preluată în anul 1997, respectiv 2000.  

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a publicat lista 

celor 147 de centre de plasament eligibile pentru închidere. Între cele 147 de centre, la poziția 104 

se regăsește - Serviciul Rezidențial din cadrul CSCDN Sighișoara  din subordinea DGASPC Mureș. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș va depune proiectul „Crearea de 

case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș” în cadrul apelului de proiecte 

POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, care vizează înființarea a două case de tip 

familial în locul Serviciului Rezidențial ce urmează a fi închis. 

Depunerea proiectului spre finanțare este condiționată de realizarea unui Plan de închidere a 

Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice Sighișoara, elaborat potrivit Metodologiei unitare la nivel național de elaborare a 

planurilor individuale de închidere a centrelor de plasament. Această metodologie prevede 

necesitatea aprobării de către Consiliul Județean a deciziei de închidere. 

Menționăm că, sub nr. 27772/17.11.2020, Planul de închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul 

Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara propus spre 

aprobare a fost avizat de către Autoritatea Națională pentru  Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 

Copii și Adopții. De asemenea, Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș a avizat favorabil planul de închidere, prin Hotărârea nr.1/08.01.2020.  

Luând în considerare referatul de aprobare nr.1894/22.01.2021 privind aprobarea Planului de 

închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice Sighișoara, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

ȘEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

 

           Întocmit: șef serviciu Elena Popa/2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a Serviciului 

Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice Sighișoara  

 

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

referatul de aprobare nr. 1894/22.01.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Mureș și raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Resurse  Umane 

nr.1921/22.01.2021,  

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:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planului operaţional pentru 

implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului 2014 – 2016,  Metodologia unitară la nivel național care stă la baza elaborării 

planurilor individuale de închidere a centrelor rezidențiale, elaborată de Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, 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. 

Astfel, prin Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 

2014-2020, România și-a asumat furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea 

tranziției de la serviciile de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul 

comunității.  

Prin Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014 – 2020, Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de 

plasament clasice, de tip vechi, care funcționează în structura preluată în anul 1997 și 

în anul 2000.  

În acest sens, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a 

elaborat o Metodologie unitară la nivel național pentru închiderea centrelor 

rezidențiale, care stabilește procedura și instrumentele de elaborare a planurilor 

individuale de închidere a centrelor de plasament clasice, de tip vechi, publicând lista 

Nr.1965/22.01.2021 

Dosar. IX/B/1  
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celor 147 de centre de plasament eligibile pentru închidere, printre care se regăsește și 

Serviciul Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe 

Neuropsihiatrice Sighișoara. 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, Direcția 

GeneraIă de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș intenționează depunerea spre 

finanțare a Proiectului „Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din 

județul Mureș”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectiv specific 8.3.C – Creșterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: copii, in vederea înființării a 

două case de tip familial în locul Serviciului Rezidențial ce urmează a fi închis. 

Depunerea spre finanțare a proiectului este condiționată de realizarea unui plan de 

închidere a centrului rezidențial și de avizul pentru conformitate al Autorității 

Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, care a fost solicitat și obținut. 

De asemenea, prin Hotărârea nr.1/08.01.2020 Colegiul Director al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a avizat favorabil planul de închidere. 

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 închidere a Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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