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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 

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,  
cu modificările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 29994/2021 - B din 10.12..2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 54/30.04.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 22843 din 08.12.2021 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr. 30064/2021 - T din 13.12.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare;   
 - Avizul nr. 31085/2021 - B din 21.12.2021 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 31132/2021 - H din 21.12.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare;  
- prevederile Ordinului nr. 1336/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de 
achiziție publică/contractele sectoriale  de lucrări finanțate prin POR 2014-2020; 
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- prevederile Ghidului Solicitantului pentru 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!” din cadrul Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020; 

- 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 Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, 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. 94 din 31.07.2019 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, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

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

5.792.499,18 lei, inclusiv TVA.” 

 

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Se aprobă contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa la implementarea proiectului, în cuantum de 91.791,68 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțare în procent de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului și 1.202.915,02 lei cu TVA, cheltuieli neeligibile.” 
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Art.II Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
Art.IV 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, secţiunea 
”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 

 

 
 

     PREŞEDINTE,  
                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                          Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              Adrian Robert  IONESCU    
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