
                                                                                                                                        
                                                                                                      PROIECT 

                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea încetării, prin acordul părților, a 

Contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect 
proiectul „Viață nouă în comunitate”, POCU 2014-2020 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 10973/08.07.2021; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală, înregistrat sub  
nr. 10974/08.07.2021; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 122/2019 privind 
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”, completată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 59/2020; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 4/2019 privind 

aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul 

Programului de Interes Național 2018; 
- adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

nr. 26408/2021; 
- prevederile art. 15 alin. (3) din Contractul de finanțare nr. SE 9371/2020 

încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău și Ministerul Fondurilor Europene, 

 



În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea prin acordul părților, a Contractului de 

finanțare nr. SE 9371/2020 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene având ca obiect 

implementarea proiectului „Viață nouă în comunitate”, POCU 2014-2020; 
 

Art.2.  Se împuternicește directorul executiv al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău să semneze toate documentele 

aferente încetării Contractului de finanțare. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Organismului Intermediar 
Regional pentru POSDRU – regiunea Sud-Est,  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, precum  şi publicarea pe site–ul oficial al 
Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 
 
 
Nr. 140 
BUZĂU, 08 IULIE 2021 

 
 
 
 
 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
    Nr. 10973/08.07.2021 
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încetării, prin 

acordul părților, a Contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 
încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene 
având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate”,  

POCU 2014-2020 
 
 
 La inițiativa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău, Consiliul Județean Buzău a aprobat Planul de restructurare a Centrului 

de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat prin promovarea a două cereri 
de finanțare proiecte, astfel: 

a) în cadrul Programului de Interes Național „Înființare de servicii sociale de 
tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în 

vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dezabilități”, proiectul „Un 
pas spre comunitate” având ca obiect construirea a patru locuințe 

protejate și un centru de zi; 
b) în cadrul POCU 2014-2020, Axa Prioritară nr. 4, având ca obiect 

furnizarea unor servicii specializate beneficiarilor - persoane adulte cu 
dizabilități în vederea tranziției către o viață independentă, dezvoltarea 

rețelei de asistenți personali profesioniști, formarea profesională a resursei 
umane implicată în furnizarea serviciilor de tip locuințe protejate/centre 

de zi a căror infrastructură se realizează prin primul proiect. 

În mod evident, cel de-al doilea proiect este complementar proiectului 
promovat prin Programul de Interes Național; Implementarea acestuia 

depinzând în integralitate de implementarea și finalizarea primului proiect. 
Proiectul „Un pas spre comunitate” se află încă în faza de actualizare a 

documentațiilor tehnico-economice ca urmare a reanalizării costurilor foarte 
ridicate din punct de vedere, în special, al cofinanțării proprii din bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (sume 
alocate de la bugetul Județului Buzău). Este relativ incertă implementarea 

acestui proiect în condițiile în care termenul de finalizare este 2021, prelungire 
până la 2022. 

 Proiectul „Viață nouă în comunitate” are, prin contractul de finanțare, 
termen de finalizare decembrie 2023 (încheiere a exercițiului financiar POCU 

2014-2020). 
 

 

 



 
 

 În aceste condiții, nu sunt circumstanțe favorabile implementării 
proiectului cu fonduri europene atât timp cât în proiectul cu fonduri naționale 

prin Programul de Interes Național, din cauze obiective, nu au fost demarate 
procedurile de achiziție și implicit lucrările de execuție pentru locuințele 

protejate și centru de zi. 
 Demersul de încetare a contractului de finanțare cu fonduri europene este 

pe deplin motivat și realist. 
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
        DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
      Nr. 10974/08.07.2021 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea încetării, prin 

acordul părților, a Contractului de finanțare nr. SE 9371/2020 
încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău și Ministerul Fondurilor Europene 
având ca obiect proiectul „Viață nouă în comunitate”,  

POCU 2014-2020 
 

   

 Conform art. 9 alin. (6) din Contractul de finanțare aferent proiectului 

„Viață nouă în comunitate”, Beneficiarul are dreptul de a decide și de a iniția din 

proprie inițiativă rezilierea/încetarea acestuia cu condiția ca solicitarea acestuia 

să fie pe deplin justificată prin informarea, în prealabil, a Organismului 

Intermediar. Art. 15 alin. (3) stipulează încetarea contractului prin acordul 

părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate dacă este cazul. 

 Se poate observa că din punct de vedere al clauzelor contractului de 

finanțare sunt îndeplinite condițiile de inițiere a încetării acestuia. 

 De asemenea, este evident că acest demers este obiectiv motivat și nu se 

poate reține culpa uneia din părți. 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca și o condiție a finalizării demersului 

motivat de faptul că promovarea proiectului a fost aprobat de autoritatea 

deliberativă. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 


