
Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor 

pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 20 octombrie 2009  

 

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (4) si ale art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile 

art. 33, 34 si 57 din Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si 

functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,  

presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite urmatorul ordin:  

 

Art. 1 

Se aproba Instructiunile pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

Art. 2 

(1) In situatia in care unei persoane cu handicap nu i se pot asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul 

altor servicii din raza de domiciliu, aceasta poate fi admisa intr-un centru rezidential public din alt judet/sector al 

municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu.  

(2) Solicitarea conducatorului directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-

teritoriala in care persoana cu handicap isi are domiciliul, privind admiterea acesteia intr-un centru rezidential public 

din alt judet decat cel de domiciliu, reprezinta actul administrativ in baza caruia se realizeaza decontarea cheltuielilor.  

(3) In situatia expirarii valabilitatii actului de identitate al persoanei asistate, sunt aplicabile dispozitiile legislatiei in 

vigoare privitoare la evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.  

 

Art. 3 

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6722
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitoare_oficiale.php
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