ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

PROIECT

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea formei revizuite a Documentațiilor
tehnico-economice –faza S.F. și a indicatorilor tehnicoeconomici, precum și a bugetului proiectului în proiectul
„Un pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin
Programul de Interes National 2018

-

-

-

Consiliul Judeţean Buzău,
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 3096/18.02.2021;
Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Buzău înregistrată sub nr. 6471/18.02.2021
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul
de hotărâre;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.4/2019, pentru aprobarea
promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul
Programul de Interes National 2018 ;
avizele nr. 198, 199, 200, 201, și 202 din data de 16.02.2021 ale
Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Buzău;
adresa nr. 26323/SPP/VVP/24.11.2020 a Ministerului muncii și
protecției sociale-ANDPDCA-CTE
avizele nr. 200,201 și 202 /16.02.2021, ale Consiliului TehnicoEconomic al ANDPDCA;
Convenția de finanțare nr. 2061/25.02.2019 perfectată între
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” și art. 182 alin. (1)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă forma revizuită a Documentațiilor tehnico-economice
faza Studiu de Fezabilitate și Documentație de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție
pentru „Construirea a 4 locuințe protejate și
reabilitarea/modernizarea unui imobil„ în cadrul proiectului „Un pas spre
comunitate” finanțat prin Programul de Interes National 2018, prevăzute în
sinteză în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici forma revizuită ai
proiectului „Construirea a 4 locuințe protejate și reabilitarea/modernizarea
unui imobil„ după cum urmează:
-valoarea totală a investiției 8.874.515,01 lei cu TVA din care C+M 7.132.221,16 lei cu TVA.
Art. 3 Se aprobă bugetul revizuit al proiectului la o valoare totală de
8.874.515,01 lei cu TVA din care:
valoare finanțată din Programul de Interes Național 2018 – 2.483.864
lei cu TVA;
- contribuție proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău – 248.386 lei cu TVA;
- 6.142.265,01 cheltuieli neeligibile.
Art. 4. Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea de a
asigura, prin bugetele anuale ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Buzău, alocațiile bugetare pentru implementarea
proiectului conform bugetului acestuia.
Art. 5. Direcția Economică a Consiliului Județean Buzău și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 163/2020 se abrogă.
Art. 7. 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

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
NR. 33
BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 3096/18.02.2021
REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei revizuite
a Documentațiilor tehnico-economice –faza S.F. și a
indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului
proiectului în proiectul „Un pas spre comunitate” promovat
de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău prin Programul de Interes National 2018

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.4/2019 a fost aprobata
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programul
de Interes National 2018.
În perioada de implementare a proiectului s-a
încheiat contractul de servicii nr. 54120/13.12.2019 pentru elaborarea
documentației
tehnico-economice
faza
Studiu
de
Fezabilitate
și
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție .
Indicatorii tehnico –economici revizuiți au fost avizați în Consiliul
tehnico-economic al Consiliului Județean Buzău, avize nr Devizul general al
obiectivului de investiții „Construirea a 4 locuințe protejate și
reabilitarea/modernizarea unui imobil„ valoarea
totală
a
investiției
8.874.515,01 lei cu TVA din care C+M -7.132.221,16 lei cu TVA.
Revizuirea Studiului de Fezabilitate și a Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție determină modificarea bugetului aprobat de la
9.140.277,15 lei la 8.874.515,01 lei cu TVA.
Deși contribuția DGASPC Buzău in proiect este mai mare decât
finanțarea asigurată prin Programul de Interes National 2018, precizez
câteva elemente privind oportunitatea și necesitatea realizării acestui
proiect:
- Modificările aduse legii 448/2006 prin Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 69/17.07.2018 care limitează capacitatea centrelor
rezidențiale la 50 de beneficiari și potrivit cărora până la data de
31.12.2018 centrele rezidențiale se reorganizează cu avizul ANDPDCA,
iar începând cu data de 01.01.2019 finanțarea de la bugetul de stat a
centrelor rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri
se diminuează anual cu 25%, urmând ca, începând cu data de
01.01.2022 finanțarea lor să se asigure integral din bugetul județului.

-

-

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2019 completată
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 59/2020 a fost aprobat
Planul de restructurare a Centrului de Integrare prin terapie
Ocupațională Râmnicu Sărat, plan care a fost avizat de ANDPDCA.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2019 a fost aprobat
proiectul Viață nouă în comunitate finanțat în cadrul POCU 2014-2020
care are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane
instituționalizate în CITO Râmnicu Sărat și care este complementar
proiectului „Un pas spre comunitate”.
De altfel, această situație se regăsește în cazul tuturor direcțiilor
de asistență socială și protecția copilului din țară care au în
implementare proiecte în cadrul PIN 2018.
Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului
de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU
Nr. _______/________

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei revizuite
a Documentațiilor tehnico-economice –faza S.F. și a
indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului
proiectului în proiectul „Un pas spre comunitate” promovat
de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău prin Programul de Interes National 2018
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 4/2019 a fost aprobată
promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programul
de Interes National 2018, având ca obiectiv principal restructurarea
Centrului de Integrare cu Terapie Ocupațională Râmnicu Sărat.
Prin avizele nr. 186/07.09.2020, 187/07.09.2020, 188/07.09.2020,
189/07.09.2020 și 190/07.09.2020, Consiliul tehnico-Economic din cadrul
Consiliului județean a avizat documentațiile tehnico-economice faza SF și
DALI care prevedeau costuri de investiții mai mari.
În cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic de la nivelul ANDPDCA
din data de 17.11.2020 au fost analizate documentațiile tehnico-economice
aferente proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programul de Interes
National 2018 și au fost formulate observații și propuneri de modificare a
acestora.
Proiectantul Activ Service SRL a reanalizat și revizuit documentațiile
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și Documentație de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție
revizuite, astfel încât în urma revizuirii, devizul
general al obiectivului de investiții „Construirea a 4 locuințe protejate și
reabilitarea/modernizarea unui imobil„ are
o
valoare
totala
de
8.874.515,01 lei cu TVA din care C+M -7.132.221,16 lei cu TVA.
Indicatorii tehnico –economici revizuiți au fost avizați în Consiliul
tehnico-economic al ANDPDCA, avize nr ................ și în Consiliul tehnicoeconomic al Consiliului Județean Buzău, avize nr .....................
Revizuirea documentațiilor tehnico-economice-faza
SF și DALI
determină modificarea bugetului aprobat de la
9.140.277,15 lei la
8.874.515,01 lei cu TVA .

Prin urmare, bugetul proiectului se modifică după cum urmează:
-

valoarea totală a proiectului devine 8.874.515,01 lei cu TVA
valoarea aprobată la finanțare în cadrul Programul de Interes National
2018 este de 2.483.864 lei cu TVA.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugam sa aprobați documentațiile
tehnico-economice faza SF și DALI revizuite pentru „Construirea a 4 locuințe
protejate și reabilitarea/modernizarea unui imobil„ în cadrul proiectului „Un
pas spre comunitate” finanțat prin Programul de Interes National 2018,
indicatorii tehnico economici revizuiți ai obiectivelor de investiții prezentați în
devizul general precum și modificarea bugetului proiectului.
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