
PROIECT 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE  
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai 
bun” - ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de 

proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 
 4.13 & 4.14 

 
Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 7192/18.05.2020; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală  

nr. 7193/18.05.2020; 
- Nota de solicitare documente/clarificări nr. 15.857/06.05.2020 

transmisă de Ministerul Fondurilor Europene-Organismul Intermediar 

Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea Sud-Est; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 
pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru 
un viitor mai bun” - ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de 

proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14”.  
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 

serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare. 
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 alin. (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.I. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 se 

completează prin introducerea a două alineate noi - 5 și 6 cu următorul 
cuprins:  



 
 

 

„(5) Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării prin  

bugetele anuale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău a oricăror cheltuieli neeligibile care vor fi identificate în 

perioada de implementare a proiectului precum și a cheltuielilor pe perioada 
minimă de sustenabilitate a proiectului”. 

 
„(6) Se împuternicește Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău să semneze în calitate de reprezentant 
legal, în numele și pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău contractul de finanțare  precum și toate documentele aferente 

pe perioada implementării proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai 
bun” - ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 

9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14”.  
 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău  
nr. 105/2019 rămân neschimbate. 

  
Art. III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, autorităților și instituțiilor 
publice interesate, precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.  

 
 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

Nr. 90 

BUZĂU, 21.05.2020 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  

            PREŞEDINTE 

  NR. 7192/18.05.2020 

 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru 

aprobarea promovării de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului 
„Servicii sociale pentru un viitor mai bun” - ID de proiect 

129087 depus în cadrul apelului de proiecte  
POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14 

 

 
 Prin Hotărârea nr. 105/2019, Consiliul Judeţean Buzău a aprobat 

promovarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în 

cadrul POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14. 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 neeligibile 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  

         DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
         NR. 7193/18.05.2020 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru 

aprobarea promovării de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului 

„Servicii sociale pentru un viitor mai bun” - ID de proiect 
129087 depus în cadrul apelului de proiecte  

POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14 
 
 

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 „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul 

POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14, ID proiect 129087.  

Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea unui serviciu 

social de tip rezidențial în cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 de 

copii/tineri, actuali beneficiari de măsură de protecție în cadrul CRCH nr 9 

Buzău, dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate precum 

și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști. 

 Unele dintre solicitările de clarificări adresate de către organismul 

intermediar al finanţatorului către aplicant, respectiv Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, presupun completarea hotărârii 

iniţiale a deliberativului judeţean cu prevederi referitoare la asumarea 

finanţării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, precum şi a susţinerii 

financiare a proiectului în perioada postimplementare, condiții imperativ 

impuse. 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 


