
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea promovării de către Direcția Generală 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. 4 - Dezvoltare locală”, cod  PN4038 – formă actualizată 

 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr.  3098/18.02.2021; 

- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub 

nr. 3099/18.02.2021; 
- 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; 
- notificarea privind aprobarea condiționată a proiectului transmisa de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială nr 2180/18.12.2020; 
- Contractul de finanțare nr. 1/28.01.2021/N încheiat de către DGASPC 

Buzău cu Fondul Român de Dezvoltare Socială; 
- avizele nr. 203/16.02.2021 și 204/16.02.2021 ale Consiliului Tehnico-

Economic al Consiliului Județean Buzău; 
- prevederile art. 18 alin. 2 din Regulamentul de organizare și Funcționare 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/26.09.2019; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității in domeniul 
serviciilor sociale cu modificările şi 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 și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „ÎMPREUNĂ - Suport comunitar pentru 
persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor- Apelul nr 4- Dezvoltare 
locală” prevăzut în cererea de finanțare, anexa nr.  1. 

 



Art. 2.  Se aprobă valoarea totală a bugetului proiectului în sumă de 
4.785.000 lei cu TVA, din care: 4.632.890,08 lei cu TVA din care costuri pentru 

investiții in valoare de 2.720.433,10 lei și 1.912.456,90 lei furnizare servicii 
(formare profesională, consiliere beneficiari, terapii recuperatorii, etc) în forma 

prezentată în anexa nr. 2. 
 

Art.3. Se aprobă forma revizuită a Documentațiilor tehnico-economice 
faza Studiu de fezabilitate și Documentația de avizare a lucrărilor de investiții 

precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele prevăzute în proiect, 
respectiv construire o locuință maxim protejată și 

reabilitare/modernizare/dotare construcție existentă cu destinația de centru de 
zi, cu devizele generale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexele 3a 

și 3b. 

 
Art.4. Se aprobă acordul de parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă-

Filiala Buzău, prevăzut în anexa nr. 4. 
 

Art.5. Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării 
prin bugetele anuale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău a cheltuielilor necesare realizării proiectului în condiții de 
rambursare a acestora, a cheltuielilor pe perioada de sustenabilitate de 5 ani 

precum și a cheltuielilor neeligibile în proiect și a celor care nu sunt cuprinse în 
bugetul proiectului.  

 
Art.6. (1) Se exprimă acordul Consiliului Județean Buzău în numele și pe 

pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Buzău, în calitate de 
proprietar al terenurilor și construcțiilor 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. 

          (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, strada Bistriței 

nr. 41, județul Buzău, așa cum sunt precizate în cererea de finanțare. 
 

Art.7. Se  împuternicește Directorul executiv al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău să semneze 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. 8.   (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.9. Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020 și nr. 121/2020 

se abrogă. 
 

 
 

 



 
 

Art.10. 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 

 
 
 
 
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 33 

BUZĂU, 25 FEBRUARIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 

(Domnul consilier județean Iuga Ionuț Ciprian 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 JUDEȚEAN BUZĂU 
              PREȘEDINTE 
 
      NR. 3098/18.02.2021 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de 
către Direcția Generală 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. 4 - Dezvoltare locală”, cod  PN4038 – formă actualizată 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020 completată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 121/2020 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 4- Dezvoltare 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 operatorului de program cu privire la 

reanalizarea documentațiilor tehnice, reducerea costurilor și corelarea acestora 

cu informațiile prezentate în cererea de finanțare, propun adoptarea proiectului 

de hotărâre în forma prezentată, al cărei obiect îl constituie actualizarea 

procedurilor corespunzătoare din cele două acte administrative menționate 

care se vor abroga. 

 

  
PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU                                     

 

 
 
 
 



         CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  

                PUBLICĂ LOCALĂ 
          Nr. 2706/12.02.2021 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării de 
către Direcția Generală 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. 4 - Dezvoltare locală”, cod  PN4038 – formă actualizată 

 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 43/2020 completată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 121/2020 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 4 - Dezvoltare locală” finanțat din 
granturi SEE și Norvegiene 2014-2020, cod proiect PN 4038 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 Stîlpu, Merei, Pietroasele și Ulmeni.  
 În urma verificării de conținut, proiectul a fost recomandat de către 

operatorul de program pentru finanțare condiționat și de reanalizarea 
documentațiilor tehnice, reducerea costurilor și corelarea acestora cu 

informațiile prezentate în cererea de finanțare. În acest sens, a fost revizuit 
studiul de fezabilitate și documentația de avizare a lucrărilor de investiții, 

precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele prevăzute în proiect, 

respectiv construire o locuință maxim protejată și 
reabilitare/modernizare/dotare construcție existent cu destinația de centru de 

zi.  În urma revizuirii documentației tehnice bugetul proiectului s-a modificat, 
reducându-se la suma de 4.632.890,08 lei cu TVA de la 4.785.000 lei cu TVA, 

din care costuri pentru investiții in valoare de 2.720.433,10 lei și 1.912.456,90 
lei furnizare servicii (formare profesională, consiliere beneficiari, terapii 

recuperatorii, etc). În urma revizuirii bugetului proiectului, în vederea încadrării 
în limitele stabilite prin ghidul aplicantului, suma de 146.987,46 lei 

reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute și cheltuieli pentru informare și 
publicitate(cap.5.3 și 5.4 din deviz) nu au fost cuprinse în bugetul proiectului, 

motiv pentru care este necesară asigurarea acestora prin bugetele anuale ale 
DGASPC Buzău.  

 
 

 

 
   



 În aplicarea normelor de tehnică legislativă, având în vedere ca la 

data prezentei este semnat contractul de finanțare, în sensul existenței 

unitare, într-un singur act administrativ, a tuturor obligațiilor ce derivă din 

proiectul „ÎMPREUNĂ- Suport comunitar pentru persoanele adulte cu 

dizabilități”,  considerăm că se impune adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 
 


