
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSTLIUL JUDETEAN SATU MARE

HoTARAREA NR. .{9 tzots

privind aprobarea proiectului "inchiderea Centrului de plasament al copilului Floare de col{, Halmeu

qi aezvottarea de aliernative familiale de ingrijire", cod trossz qi a cofinan{irii necesare implementrrii

acestuia in cadrul Programului Operalionul R"gioral, Axa Prioritarl 8, Obiectiv Specific 8'3-Creqterea

g.udrtri de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr 2

Consiliul Judelean Satu Mare, intrunit in qedinld ordinard,

avAnd in vedere proiectul de hot[rare ni. rcgaqtz5.o6.2olg, iniliat inbaza Expunerii de motive nr'

10g63125.06.2019 a preEedintelui Consiliului Judelean Satu Mare, insolit de Raportul de specialitate

nr. 10g65125.06.2019 al Direcliei dezvoltare regionaia, Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate:

Raportul de avizarc al Comisiei pentru dezvoltare regionald, cooperare inteli qi intemafional[, parteneriate

interne qi internafionale nr. 5127.06.2019, Raportul de-avizare al Comisiei juridice, de disciplina, administralie

publicd, relalii cu cetdlenii, probleme ale minorit[lilor nr. 7127.06.2019, Raportul de avizate al Comisiei de

munca Ei protecfie social6, s[ndtate qi familie, protec]ia copilului nr.7127.06.2019, Raportul de avizare al

comisiei pentru activitati economico-fi nanciare nr . 8 I 27 .0 6.20 1 9,

linAnd seama de:
- prevederile Ghidului solicitantului - Condilii specifice de accesare a fondurilor - Programul

Operalional Regional 2014-2020, Axa prioritu.a 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate qi

sociale, prioritaltea de investilii 8.1 - Investiliile in infrastructurile sanitare Ei sociale care

contribuie la dezvoltarea la nivel nalional, regional ;i local, reducAnd inegalitdlile in ceea ce

priveqte starea de sdn[tate Ei promovAnd incluziunea social[ prin imbundtdlkea accesului la

serviciile sociale, culturale ;i de recreare, precum gi trecerea de la serviciile institulionale la

serviciile prestate de colectivitalile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creqterea gradului de

acoperire cu servicii sociale;
- Avizul nr.7836105.06.2019 inregistrat la DGASPC Satu Mare cu nr. 15036/06.06'2019 al

Autorit6lii Nalionale pentru ProteJlia Copilului gi Adopfie privind conformitatea proiectului
i4n"niO"."a Centrului de plasament al copilului Floare de col{, Halmeu';i dezvoltarea de

alternative familiale de ingrijire",
- Nota de fundamertur" u"Oirecliei Generale de Asisten!6 Sociald qi Proteclia Copilului a

Judelului Satu Mare nr. 1675ll2+.OA.ZOl9, inregistratd,la Registratura Consiliului Judelean

Satu Mare cu nr. 1078 6125.06.2019;

lu6nd in considerare prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modific[rile 9i

completdrile ulterioare,
avAq{ in vedere prevederile art.91 alin. (5) lit. a) pct. 2 dinLegeanr.2I512001 a administraliei publice

locale, republicatS, ", -odifi.[rile qi completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 1 15 alin. (1) lit. c) coroborate cu cele ale art.98 cu trimitere la art. 45 alin'

(2) lit. a) din Legea nr.21512001 a administialiei publiee locale, republicat[, cu modific[rile Ei complet[rile

ulterioare,

HOrAna$rE:
Art. l. Se aprobd proiectul "inchiderea Centrului de plasament

Hut.r., gi o"z&oltarea de alternative familiale de ingrijire" in vederea

Programuiui Optralional Regional 2014-2020, Axa prioritard 8, prioritatea de

de proiecte 2.

al copilului Floare de col{,
finan![rii acestuia in cadrul

investilii 8.1 numirul aPelului

{
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Art. 2. Se aprobd valoarea total[ a proiectului "Inchiderea Centrului de plasament al copilului
Floare de col{, Halmeu si dezvoltarea de alternatiye familiale de ingrijire", in cuantum de 5.811.625,94
lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobl contribulia proprie in proiect a Direcliei Generale de Asistenld Social[ ;i Proteclia
Copilului a Judelului Satu Mare, reprezentdnd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, c6t Ei
contribulia de^2 o/o din valoarea eligibil5 a proiectului, in cuantum de 93.249,49 lei, reprezent6nd cofinantarea
proiectului "Inchiderea Centrului de plasament al copilului Floare de col{, Halmeu qi dezvoltarea de
alternative familiale de ingrijire".

N1.4. Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implement[rii proiectului
"tn"hide.* Centrului de plasament al copilului Floare de col1, Halmeu qi dezvoltarea de alternative
familiale de ingrijire", pentru implementarea proiectului in condilii optime, se vor asigura din bugetul de
venituri Ei cheltuieli al Direcliei Generale de AsistenlE Social[ Ei Proteclia Copilului a Judelului Satu Mare.

Art.S. Se aprobb finanlarea din bugetul de venituri qi cheltuieli al Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS qi Proteclia Copilului a Judelului Satu Mare, a resurselor financiare necesare implementdrii optime a
proiectului, ?n condiliile rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se imputernice;te doamna DragoE Mariana - director general in cadrul Direcliei Generale de
Asistenfd Social[ Ei Proteclia Copilului a Judelului Satu Mare, si semneze in numele Direcliei Generale de
Asisten![ Social[ qi Protecfia Copilului a Judelului Satu Mare, toate actele necesare proiectului precum qi
contractul de finanlare aferent acestuia.

Art.1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd d-na Dragoq Mariana - director general in
cadrul Direcliei Generale de Asistenld Sociald Ei Protecfia Copilului a Judelului Satu Mare, Direclia Generali
de Asisten![ SocialS ;i Proteclia Copilului a Judelului Satu Mare precum ;i Direcfia dezvoltare regional6 qi
Direclia economic[ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Satu Mare.

Art.8. Prezenta hot[rAre se comunicd d-nei Dragoq Mariana - director general in cadrul Direcfiei
Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului a Judefului Satu Mare, Direcfiei Generale de Asistenld
SocialS Ei Proteclia Copilului a Judefului Satu Mare precum qi Direcliei dezvoltare regionald qi Direcliei
economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare.

Prezenta hotdrAre a fost adoptatl cu respectarea prevederilor legale privind rnajoritatea de voturi.
Nr. total al consilierilor in func{ie:
Nr. total al consilierilor prezen{i:
Nr. total al consilierilor absenti:

JJ

31

Voturipentru: 30
Voturi impotrivl: 0

2 Ablineri:
Nr. total al consilierilor care nu particip[ la dezbatere gi la vot: 1
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