HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului
Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C - Grup vulnerabil: copii

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8644/2019 - F din 18.04.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 29.09.2004 privind închiderea,
transformarea și înființarea unor servicii din cadrul Direcției Generale pentru Protecția
Drepturilor Copilului Ialomița;
- Memoriul justificativ nr. 5913 din 15.04.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Ialomiţa;
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C ”grup
vulnerabil:copii”;
- Raportul nr. 8645/2019 - T din 18.04.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 8828/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 8884/2019 – B din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 8768/2019 -H din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- Hotărârea 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,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă demararea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Ialomița a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii
pentru Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C - Grup vulnerabil: copii, conform etapelor planului
de dezinstituționalizare:
I. Evaluarea multidisciplinară a copiilor/beneficiarilor din Complexul de Servicii pentru
Protecția Copilului Urziceni în scopul stabilirii traseului instituțional;
II. Construirea și dotarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copiii
din Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni pentru care nu au fost identificate
alte soluții.
Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre
ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 50
Adoptată la Slobozia
Astăzi 24.04.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

