ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr. 43/19.02.2020 privind aprobarea promovării de
către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului
a proiectului „ÎMPREUNĂ - Suport comunitar pentru
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor - Apelul nr 4 - Dezvoltare locală”

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 9895/08.07.2020;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală
nr. 9896/08.07.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- notificarea documente suplimentare transmisa de Fondul Român de
Dezvoltare Socială nr 1296/26.06/2020;
- Ghidul solicitantului pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor- Apelul nr 4- Dezvoltare
locală”
- prevederile art. 18 alin. 2 din Regulamentul de organizare și
Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr
186/26.09.2019
- prevederile legii 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile legii 197/2012 privind asigurarea calității in domeniul
serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare

-

-

prevederile legii 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea

mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 173 alin (1) lit. „d”, alin (5) lit. „b” şi art. 182 din alin
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău
nr 43/2020 cu două noi articole cu următorul conținut:
„Art. 31 (1) Se exprimă acordul Consiliului Județean Buzău în
numele și pe pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Buzău, în
calitate de proprietar al terenurilor și contrucțiilor situate în comuna
Stîlpu, sat Stîlpu, județul Buzău, cu destinația Centru de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap, pentru efectuarea lucrărilor
de construcție/reabilitare/modernizare, care fac obiectul implementării
prevăzută la art. 1”.
(2) Se exprimă acordul Consiliului Județean Buzău în
numele și pe pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Buzău, în
calitate de proprietar, pentru realizarea unor activități ale proiectului și la
sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău situat în
Buzău, str. Bistriței nr. 41, jud. Buzău, așa cum sunt precizate în cererea
de finanțare.
Art. 61 Se împuternicește Directorul executiv al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău să semneze contractul
de finanțare precum și toate documentele aferente proiectului
„ÎMPREUNĂ- Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în
cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor- Apelul nr 4- Dezvoltare locală”, cod PN4038.„”.
Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III Secretarul General al Judeţului 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

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

NR. 121
BUZĂU, 16 IULIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” - voturi
„împotrivă”, - abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.
(Domnul consilier județean Rotaru Eduard nu participă la vot fiind sub incidenţa
art. 228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ).

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 9895/08.07.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 43/19.02.2020
privind aprobarea promovării de către Direcția de
Asistență Socială și Protecția Copilului a proiectului
„ÎMPREUNĂ- Suport comunitar pentru persoanele adulte
cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor Apelul nr. 4 - Dezvoltare locală”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020 a fost
aprobată promovarea de către Direcția de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ- Suport comunitar pentru
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor - Apelul nr 4Dezvoltare locală” finanțat din granturi SEE și Norvegiene 2014-2020 în
vederea construirii unei locuințe maxim protejate și a unui centru de zi
care să deservească persoanele adulte cu dizabilități din cadrul Centru de
recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Stîlpu precum
și din comunele Stîlpu, Merei, Pietroasele și Ulmeni.
Având în vedere solicitările autorității de management cu privire la
exprimarea acordului proprietarului terenului și construcțiilor pentru
implementarea proiectului și împuternicirea directorului executiv al
D.G.A.S.P.C.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

PREȘEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
NR. 9896/08.07.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 43/19.02.2020
privind aprobarea promovării de către Direcția de
Asistență Socială și Protecția Copilului a proiectului
„ÎMPREUNĂ - Suport comunitar pentru persoanele
adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
- Apelul nr. 4 - Dezvoltare locală”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020 a fost
aprobată promovarea de către Direcția de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ- Suport comunitar pentru
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor- Apelul nr 4Dezvoltare locală” finanțat din granturi SEE și Norvegiene 2014-2020 în
vederea construirii unei locuințe maxim protejate și a unui centru de zi
care să deservească persoanele adulte cu dizabilități din cadrul CRRPAH
Stîlpu precum și din comunele Stălpu, Merei, Pietroasele și Ulmeni.
În urma verificării formale a propunerii de proiect elaborate de
către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, operatorul
de program, Fondul Român de Dezvoltare Socială a declarat-o admisă
pentru evaluarea de conținut și a solicitat, prin notificarea de documente
suplimentare nr 1296/26,06,2020, depunerea de către Direcția de
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a acordului proprietarului
terenului privind executarea
lucrărilor de construcții finanțate prin
proiect, respectiv construirea unei locuințe maxim protejate și
reabilitarea/modernizarea unei clădiri existente în care se va înființa și va
funcționa centrul de zi.
Bunurile imobile teren și clădire sunt în proprietatea publică a
Județului Buzău și sunt date în administrarea Direcției de Asistență
Socială și Protecția Copilului Buzău, așa cum rezultă din prevederile
Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 107/21.04.2016.
De asemenea, trebuie împuternicit ordonatorul terțiar de credite să
semneze contractul de finanțare.
Având în vedere aspectele de mai sus, considerăm că se impune
completarea Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020.
DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

