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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici 

aferenți proiectului „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 14159/2019 – Z din 25.06.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 9793/24.06.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 14162/2019 – J din 25.06.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;   

 - Raportul nr. 14282/2019 – H din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 14248/2019 - X  din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 - Raportul nr. 14231/2019 – Z din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/24.04.2019 privind  aprobarea demarării 

de 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 Operațional Regional 
2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de 
Investiții 8.1 -  Investițiile 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 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C 
– “Grup vulnerabil: copii!”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 73/18.06.2019 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 74/18.06.2019 privind aprobarea Temei de 
proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
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- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e), alin.3) lit.f) și alin.(5) lit.a) pct.2 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,  

  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 ”Studiul de fezabilitate” și ”Descrierea investiției” aferente proiectului 
”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit anexelor nr. 1 și 2 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului  prevăzut la art.1), 
după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 4.641.265,87 lei cu TVA, din care Construcţii Montaj 
(C+M) 3.634.335,31 lei cu TVA. 

b) perioada de execuție : 18 luni; 
 

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

implementării proiectului ”Pași spre viitor”. 

 

Art.4 Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la 
îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa și, spre știință 

Direcției Buget Finanțe și Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

    PREŞEDINTE 

    VICTOR MORARU 

 

 

 
                     Contrasemnează 

           Secretarul judeţului Ialomiţa 

                  Adrian Robert IONESCU 
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