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H O T Ă R Â R E  
privind  asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și  

Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a  
proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de  

dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 6733/2021 - H din 18.03.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 35/16.03.2021 a Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru 
Profesiuni Sociale – CRIPS; 
 - Nota de fundamentare nr. 5212/17.03.2021 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița; 
 - Raportul de specialitate nr. 6760/2021 - D din 19.03.2021 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 7521/2021 - H din 29.03.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 7415/2021 - R din 26.03.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 7511/2021 - D din 29.03.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal; 
 - 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; 
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 - prevederile Ghidului solictantului din cadrul Programului Operațional Capacitate 
administrativă 2014-2020 – Cererea de proiecte 14/2021 – ”Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării 
la nivel local”; 
 - prevederile Strategiei Consiliului Europei pentru drepturile copilului, 2016 – 2021; 
 - Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice – Convenția de la Istanbul; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b), alin.(1) lit.e) și alin.(7) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1(1) Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și 
Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului 
“DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a 
sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”, din cadrul Programului Operațional 
Capacitate administrativă 2014-2020 ,  

(2) Se aprobă Acordul de asociere ce va fi încheiat de Județul Ialomița Asociația 
Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2(1) Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului prevăzut la art.1) în 
sumă de 424.405 lei, din care contribuția proprie a Asociației Centrul de Resurse și 
Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS va fi în cuantum de 2%.  
 (2) Județul Ialomița, în calitate de asociat, nu are contribuție financiară proprie la 
realizarea proiectului. 

(3) Se aprobă bugetul proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism 
pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”, 
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.3 Se numește doamna Romaniuc Raluca, șef serviciu în cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de responsabil al 
Proiectului din partea Județului Ialomița. 
 
 Art.4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze 
Acordul de asociere menționat la art.1), inclusiv alte documente necesare implementării 
proiectului prevăzut la art.1). 
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           Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Asociației Centrul de Resurse și Informare pentru 
Profesiuni Sociale – CRIPS, Serviciului Management de Proiect din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița, persoanelor nominalizate la art. 3 – 4, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea 
”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 

 

 

    PREŞEDINTE,  
                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                           Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                        ADRIAN ROBERT IONESCU    
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