
ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

PROIECT, 
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru 

accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării 
persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj  

 
 
Consiliul Judeţean Gorj, 
 
Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare; 
             -Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 
administrative, achiziții publice și patrimoniu;   
     -Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 
 -Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

-Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor 
adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a 
instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

-Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului; 
 -Prevederile art. 173 alin. (1) d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 În temeiul prevederilor art.182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea 
procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Prevederile Regulamentului prevăzut la art. 1 vor fi duse la îndeplinire de membrii 
Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj. 



Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Cosmin-Mihai Popescu 

     CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Nr................. 
Adoptată în ședința din ...............2023 
Cu un număr de ---------- voturi 
Din numărul consilierilor prezenți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ________ 
 

 
Regulament de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, 

constituit la nivelul județului Gorj 
 

 
Art. 1 La nivelul județului Gorj, se înființează Comitetul pentru accelerarea procesului de 
dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități. 
Art. 2 Comitetul este format din reprezentanți ai:  

a) Consiliului Județean Gorj;  
b) Instituției Prefectului – Județul Gorj;  
c) Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
d) Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj; 
e) Inspectoratului Școlar Județean Gorj; 
f) Direcției de Sănătate Publică Gorj; 
g) Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj; 
h) Direcției Județene pentru Cultură Gorj; 
i) Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj; 
j) Regiilor de transport; 
k) Persoanelor cu dizabilități și ai organizațiilor acestora; 
l) Persoanelor cu dizabilități găzduite în centrele rezidențiale din județul Gorj. 

Art. 3 Activitatea membrilor Comitetului este neremunerată. 
Art. 4 Comitetul prevăzut la art. 1 are rol consultativ și analizează stadiul realizării măsurilor, 
obiectivelor și indicatorilor procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului. 
Art. 5 Procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte 
cu dizabilități este coordonat metodologic de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale 
și de mecanism de coordonare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități. 
Art. 6 În sensul prezentului Regulament, procesul de dezinstituționalizare a persoanelor adulte 
cu dizabilități reprezintă procesul planificat prin care se asigură persoanelor adulte cu 
dizabilități servicii corespunzătoare nevoilor specifice, accesibile și de calitate în comunitate, 
pentru a facilita tranziția acestor persoane din instituții rezidențiale și incluziunea lor în 
comunitate. Procesul de dezinstituționalizare este corelat cu și condiționat de punerea în 
aplicare a măsurilor de prevenire a instituționalizării sau a reinstituționalizării realizate la nivel 
local. 
Art. 7 Scopul procesului de dezinstituționalizare îl constituie; 

a) creșterea eficienței și eficacității politicilor de protecție și sprijin al persoanelor cu 
dizabilități; 



b) promovarea colaborării și cooperării între administrația publică locală și administrația 
publică centrală și între administrațiile publice locale și intensificarea activităților de 
administrație social-comunitară în interesul persoanelor adulte cu dizabilități; 

c) consolidarea metodei managementului de caz în cadrul sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități și a rolului managerului de caz, asigurarea pregătirii 
corespunzătoare a acestuia, cu încorporarea metodei planificării centrate pe persoană; 

d) dezvoltarea, diversificarea și consolidarea serviciilor comunitare; 
e) furnizarea de servicii de calitate și centrate pe persoană, care să ofere sprijin adecvat și 

integrat persoanelor adulte cu dizabilități pentru a trăi independent și integrate în 
comunitate, printr-un corp de angajați pregătit corespunzător; 

f) promovarea perspectivelor de angajare a persoanelor adulte cu dizabilități, prin acțiuni 
de combatere a prejudecăților; 

g) îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale și din 
comunitate la sistemele de educație și sănătate; 

h) diversificarea și coordonarea acțiunilor de sensibilizare, conștientizare și combatere a 
prejudecăților legate de dizabilitate pentru creșterea încrederii populației în potențialul 
persoanelor cu dizabilități și a valorii pe care acestea o pot aduce în comunitate. 

Art. 8 În scopul analizării stadiului realizării măsurilor, obiectivelor și indicatorilor procesului 
de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la 
nivelul județului, Comitetul se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea 
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 
precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a acestuia 
sau a unui membru. 

Art. 9 La ședințele Comitetului pot fi invitate de către directorul general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și persoane din cadrul altor instituții, în funcție 
de particularitățile și nevoile persoanelor cu dizabilități care ajung în comunități. 

Art. 10 Analizarea stadiului procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului se realizează pe baza 
indicatorilor stabiliți de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilități. 

Art. 11 Ședințele Comitetului sunt conduse de directorul general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. În cazul absenței directorului general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, ședințele Comitetului sunt conduse 
de înlocuitorul acestuia desemnat prin decizie. 

Art. 12 Ordinea de zi a ședințelor Comitetului este stabilită de directorul general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

Art. 13 În vederea pregătirii lucrărilor ședințelor Comitetului, directorul general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj poate desemna o persoană cu atribuții 
în acest sens. 

Art. 14 În urma ședințelor Comitetului, prin grija directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, se întocmește un proces-verbal, semnat de 



membrii prezenți, în care se consemnează aspectele dezbătute, concluziile și eventualele 
propuneri adresate autorităților administrației publice județene în vederea accelerării procesului 
de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la 
nivelul județului. 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
     CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj 

 
 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de 
prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului 
Gorj. 

Potrivit Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a 
persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de 
prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
la nivel local, măsurile de accelerare a procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități cuprind înființarea unui comitet pentru 
accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul 
fiecărui județ/sector al municipiului București, cu rol consultativ, și ai cărui membri desfășoară 
activitate neremunerată, pentru analiza stadiului realizării măsurilor, obiectivelor și 
indicatorilor acestui proces. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului se aprobă prin hotărâre a 
consiliului județean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului București, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ menționat, respectiv de la data 
de 09.01.2023. 

 
Având în vedere cele menționate, supun aprobării Consiliului Județean Gorj proiectul 

de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru 
accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor 
adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj, în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a 
instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de 
prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului 
Gorj. 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 7/2023 privind susținerea procesului de 
dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare 
a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, la nivel local, măsurile de accelerare a procesului de dezinstituționalizare și de 
prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități cuprind înființarea unui comitet 
pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la 
nivelul fiecărui județ/sector al municipiului București, cu rol consultativ, ai cărui membri 
desfășoară activitate neremunerată, pentru analiza stadiului realizării măsurilor, obiectivelor și 
indicatorilor acestui proces. 

Temeiul legal avut în vedere la elaborarea proiectului de hotărâre îl constituie 
prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 7/2023, potrivit cărora regulamentul de organizare și 
funcționare a Comitetului se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv al consiliului 
local al sectorului municipiului București, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
actului normativ menționat, respectiv de la data de 09.01.2023. 

Având în vedere cele menționate, considerăm legal proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea 
procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 
dizabilități, constituit la nivelul județului Gorj, în forma inițiată.  

 

 

Director executiv, 

Costel Marcău 

 

 

 


