ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr. 122/2019

−
−
−
−
−

-

-

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de
hotărâre, înregistrat sub nr. 4738/17.03.2020;
raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi al
Direcţiei economice, înregistrat sub nr.4739/17.03.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul
de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
adresa nr. 4370/09.03.2020 a Ministerului Fondurilor Europene - Organismul
Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, înregistrată la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău sub nr.
10233/09.03.2020 şi la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 4536/13.03.2020;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 3/2019 pentru aprobarea
formei actualizate a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale
2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru anul 2019;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019 pentru
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie
ocupaţională Râmnicu Sărat, unitate de asistenţă socială din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi a
promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Buzău a proiectului ,,Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU
2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Prioritatea de investiţii 9.iv, OS 4.15 ,,Reducerea numărului persoanelor
vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în instituţii rezidenţiale, prin
furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul comunităţii, inclusiv
servicii pe termen lung”;
prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. (1) Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019 pentru
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie
ocupaţională Râmnicu Sărat, unitate de asistenţă socială din structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi a promovării de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului
„Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 –
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.iv, OS 4.15
„Reducerea numărului persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în
instituţii rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul
comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung” se completează astfel:
La art. 2 se introduc două alineate noi, alin. (5) şi alin. (6), cu următorul
cuprins:
„(5) Consiliul Judeţean Buzău îşi asumă responsabilitatea asigurării prin
bugetele anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Buzău a oricăror cheltuieli neeligibile care vor fi care vor fi identificate în perioada
de implementare a proiectului, precum și a cheltuielilor pe perioada minimă de
sustenabilitate a proiectului.
(6) Se împuternicește d-na Dorobanţu Loredana-Elena, Directorul
executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, să
semneze contractul de finanțare, precum şi toate documentele aferente, pe
perioada implementării acestuia, pentru proiectul „Viață nouă în comunitate” -ID
de proiect 129089, depus în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în
instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul
comunității, inclusiv servicii pe termen lung.”
(2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr. 122/2019 rămân nemodificate şi în vigoare.

Art. II. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi
Direcţia economică şi Direcţia juridică şi administraţie publică locală din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului
Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 59
BUZĂU, 26 MARTIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” .
(Domnul consilier județean Zoican Adrian nu participă la vot fiind sub incidenţa
art. 228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ).

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 4738/17.03.2020
REFERAT
la proiectul de hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019
Prin Hotărârea nr. 122/2019, Consiliul Judeţean Buzău a aprobat Planul de
restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Râmnicu Sărat,
unitate de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Buzău şi promovarea de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în
cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor
vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în instituţii rezidenţiale, prin furnizarea
de servicii sociale şi medicale la nivelul comunităţii, inclusiv servicii pe termen
lung”.
După admiterea cererii de finanţare în etapa de evaluare tehnică şi financiară
de către organismul intermediar regional al autorităţii finanţatoare, în procesul de
evaluare au fost solicitate mai multe clarificări aplicantului, respectiv Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.
Îndeplinirea unora dintre aceste solicitări presupune completarea actului
administrativ de aprobare, emis de către autoritatea administraţiei publice
judeţene.
În fapt, completarea constă în reformularea unor prevederi preexistente,
care vizează cheltuielile neeeligibile ale proiectului şi susţinerea postimplementare,
precum şi în includerea unor prevederi exprese cu privire la mandatul special
acordat conducătorului instituţiei publice de interes judeţean - aplicant pentru
semnarea contractului de finanţare, a documentelor aferente acestuia, precum şi
la durata acestui mandat.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 4739/17.03.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 122/2019
Scopul promovării proiectului de hotărâre este ameliorarea cadrului normativ
terţiar, la nivel de act administrativ cu caracter normativ, pentru facilitarea
accesului pentru furnizorul public judeţean de servicii sociale la finanţarea
proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară
4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.iv, OS 4.15
„Reducerea numărului persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi plasate în
instituţii rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la nivelul
comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung”.
Implementarea acestui proiect presupune aplicarea Planului de restructurare
a Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Râmnicu Sărat, unitate de
asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Buzău, plan care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 122/2019 a Consiliului
Judeţean Buzău.
Unele dintre solicitările de clarificări adresate
intermediar al finanţatorului către aplicant, respectiv
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, presupun
iniţiale a deliberativului judeţean cu prevederi referitoare
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, precum şi a
proiectului în perioada postimplementare.

de către organismul
Direcţia Generală de
completarea hotărârii
la asumarea finanţării
susţinerii financiare a

Totodată, realizarea acestor solicitări presupune reglementarea unui mandat
special pentru conducătorul instituţiei publice judeţene de asistenţă socială pentru
semnarea contractului de finanţare aferent proiectului invocat, a documentelor din
portofoliul contractului, inclusiv pe durata implementării proiectului şi executării
contractului de finanţare.

Cheltuiala suplimentară angajată prin adoptarea proiectului de hotărâre are
ca sursă de finanţare bugetul judeţului, din sumele alocate cu această destinaţie.
Pentru aceste considerente, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în
forma prezentată de iniţiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAIL-LIVIU CIOLAN

