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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 „Reabilitare și Dotare Centru  de Servicii de Recuperare Neuromotorie  
de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, 

renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395  
din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 27945/2022 - Y din 27.10.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 22740/26.10.2022  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr. 27950/2022 - K din 27.10.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare;   

- Avizul nr. 28004/2022 - S din 27.10.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 28079/2022  - M din 27.10.2022 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;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80 din 20.04.2022 privind 

aprobarea Strategiei de  Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2021-2027 cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/16.01.2019 pentru 
aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 

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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art.1 (1) Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „ Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv 
aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 
persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 

(2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 

 
Art.2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 1.441.555,16  lei, inclusiv 

TVA, conform bugetului proiectului, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 (2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
1.177.430,35  lei, inclusiv TVA. 

 (3) Se aprobă costurile neeligibile ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa în valoare de 264.124,81 lei inclusiv TVA. 

(4) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului Ialomiţa 
prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, toate 
costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în vederea atingerea obiectivelor acestuia.  

(5) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa va asigura 
sustenabilitatea proiectului cel puțin 5 ani prin funcționarea Centrului de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia 

 
 Art.3 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. 

 
Art.4 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”. 
 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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