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H O T Ă R Â R E   
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind 

aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița 
la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate 
în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din 

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 26999/2020 - I din 09.12.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea 
participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la 
realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate 
în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat 
din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Nota de fundamentare nr. 20876/08.12.2020  a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr. 27033/2020 - C din 10.12.2020 al Direcţiei 
Coordonare Organizare;   
 - Avizul nr. 27733/2020 - K din 17.12.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr. 27713/2020 - C din 17.12.2020 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 27724/2020 - U din 17.12.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 18 
din 14.01.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategia națională pentru egalitatea de gen; 
- Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-

2020; 
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- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  

- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 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, cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind 
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism 
pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod 
PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul 
”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor 
legate de proiect, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1), în cuantum de 
4.565.893,00 lei, inclusiv TVA.” 
 
 2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ” Art.3 Se aprobă valoarea proiectului aferentă Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița în cuantum de 1.227.206,00 lei, inclusiv TVA.” 
 
 3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.5 Se aprobă suma în cuantum de 5.000,00 lei/an aferentă cheltuielilor 
pentru asigurarea sustenabilității proiectului pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la 
data finalizării implementării proiectului.” 

 
4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta 

hotărâre. 
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Art.II Prin grija Secretarului General al 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, Direcției Investiții și Servicii 
Publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 

PREȘEDINTE  
MARIAN  PAVEL 

 

 

 

                                                                                                          

  
       Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

  Adrian-Robert IONESCU 
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