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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și 

centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.15809/2019-Z din 15.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 10810/09.07.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr.15847/2019-N din 16.07.2019 al Direcţiei Coordonare 

Organizare;   

 - Avizul nr.16784/2019-J din 29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr.16819/2019-P din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr.16726/2019-N din 29.07.2019 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. 72/18.06.2019 privind darea în 
administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului 
Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea 
implementării proiectului ”Pași spre viitor”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 73/18.06.2019 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de 
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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; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 88/28.06.2019 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; 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 89/28.06.2019 privind completarea  
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019 privind darea în administrare a unui 
teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării 
proiectului ”Pași spre viitor”; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.5) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- 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.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1 Se aprobă realizarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa a proiectului ”Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul  Operațional Regional 2014-

2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de 
Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1), în cuantum de 

4.641.265,83 lei, inclusiv TVA. 

 

 Art.3 Se aprobă valoarea asistenței financiare nerambursabile în cuantum de 
4.548.440,52 lei, inclusiv TVA. 

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la implementarea proiectului, în cuantum de 92.825,31 lei, inclusiv TVA, 

reprezentând cofinanțare în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 
 

Art.5(1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului menționat la art.1) , pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare cheltuielilor din instrumente structurale.   
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Art.6 Se aprobă bugetul proiectului menționat la art.1), prevăzut în anexa nr.1 care face 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.7 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze în numele Direcţiei Generale de Asistenţă 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa toate documentele și contractul de finanțare, necesare 

implementării proiectului prevăzut la art.1), în situațiile menționate în Ghidul solicitantului și 
din Declarația de angajament, prevăzută în anexa nr.2 care face integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

Art.8 Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 72-74 din 18.06.2019 și nr. 88-89 din 

28.06.2019 se rectifică în sensul că, în titlul, cuprinsul și anexele acestora, la denumirea 

proiectului, în loc de ”Pași spre viitor” se va citi ” Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de 
zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”. 

 

Art.9 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, 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. 

 

 

 

PREȘEDINTE  
VICTOR MORARU 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 

 
 

  

 

 

 

 
Nr.94               Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       DIG 

Astăzi 31.07.2019                                                                         


