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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Împreună pentru bunici – reducerea numărului  
de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”,  

Cod SMIS 126228,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11347/2019 – P din 24.05.2019 a Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 7954/23.05.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr.  11348/2019 -D din 24.05.2019 al Direcției Coordonare Organizare;   

- Raportul nr. 11605/2019 – T din 28.05.2019 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 - Raportul nr. 11586/2019 – X din 28.05.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice pentru perioada 2018-2021; 

- prevederile Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, 
Prioritatea de investiție 9, apel de proiecte POCU/436/4/4;  

- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e), alin.(5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare,  
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  În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului ” Împreună pentru bunici – reducerea 

numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, prin furnizarea de 
servicii sociale”, Cod SMIS 126228,   depus în cadrul  Programului  Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

 

Art.2(1) Valoarea totală a proiectului este de 2.793.472,97 lei. 

(2) Contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la implementarea proiectului este de 4.268,40 lei. 

 

Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare 

implementării proiectului prevăzut la art.1). 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, Direcției Buget Finanțe și Serviciului Management de Proiect din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

    PREŞEDINTE 

    VICTOR MORARU 
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                                                                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 
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