PROIECT
Nr. 16 din 23.01.2020
HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean pentru anul 2020,
pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2020,
urmare adresei nr. 506/10.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea sumei de 150.000 lei pentru proiectul ”VENUS –
Împreună pentru o viață în siguranță”,
analizând Referatul de aprobare nr. 1095 din 21 .01.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judetean Botoşani privind necesitatea aprobării sumei de 150.000 lei din bugetul propriu județean
pentru anul 2020, pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”,
având în vedere: - Raportul de specialitate 1096 din 21 .01.2020 comun al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Direcţiei Dezvoltare şi Promovare,
Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Buget - Finanţe ,
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă suma de 150.000 lei pentru implementarea proiectului „VENUS –
Împreună pentru o viață în siguranță”, cod 128038.
Art. 2. (1) Suma prevăzută la art.1 va fi asigurată din bugetul propriu județean prin Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2020.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va recupera de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Botoșani, din fonduri nerambursabile specifice proiectului, și va fi
pusă la dispoziția Consiliului Județean Botoșani.
Art.3. Președintele Consiliul Județean Botoșani, prin direcțiile de specialitate din aparatul
propriu, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE,
Costică MACALEȚI

Botoşani,
Nr. ______ din ________ 2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică BEJENARIU

Nr. 1095 din 21 .01.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul Județean Botoșani a primit din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani adresa nr. 506/10.01.2020, prin care solicită aprobarea sumei de 150.000 lei pentru
proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”.
Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Botoşani a semnat în data de 07.11.2018 Acordul de parteneriat (DGASPC Botoșani reprezintă Partenerul nr.
8 în acest document) prin care şi-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării Proiectului
„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, care este aplicat de către AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI în parteneriat cu 42 DGASPC–uri sau
autorități publice locale (primării) în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4, OS 4.4. Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea
integrării socio-profesionale, Cod proiect 128038. De asemenea, în data de 04.03.2019 a fost semnat
Contractul de finanțare de către Secretarul de Stat ANES și Ministrul Fondurilor Europene (DGASPC
Botoșani reprezintă membrul nr. 15 în acest document).
Proiectul, în ansamblul său, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice,
prin crearea și dezvoltarea unei REȚELE NAȚIONALE INOVATIVE INTEGRATE DE LOCUINȚE
PROTEJATE pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice și derularea unor
campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 48 luni, până în anul 2023.
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare pentru partenerul DGASPC
Botoșani este de 1.137.174,76 lei din care :
- 960.177,34 lei (84,44%) valoare eligibilă nerambursabilă din FSE;
- 154.253,92 lei (13,56%) valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 22.743,50 lei (2%) valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoşani.
Menționez că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.47/23.04.2019 s-a aprobat contribuția
de 2% din valoarea eligibilă a proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în valoare de
22.743,50 lei.
În conformitate cu graficul de activități se impune amenajarea spațiului identificat pentru crearea
locuinței protejate, respectiv dotarea cu mobilier și alte bunuri necesare până la data de 29 februarie 2020.
Procedurile de achiziție publică pentru acestea sunt realizate, urmând ca în perioada imediat următoare
locuința protejată să își înceapă funcționarea efectivă.
Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de rambursare
(de regulă la 3 luni). Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de rambursare, cheltuielile
efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de beneficiar înainte de solicitarea
rambursării.
Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită asigurarea pentru exercițiul bugetar
2020 a sumei de 150.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de 3 luni, care vor face ulterior obiectul
cererilor de rambursare și care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice proiectului, rămânând la
dispoziția Consiliului Județean Botoșani.
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Costică MACALEȚI

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani

Direcţia Dezvoltare şi Promovare

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală

Direcţia Buget- Finanţe

Nr. 1096 din 21 .01.2020
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Constantin-Liviu TOMA

VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adresa nr. 506/10.01.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani solicită aprobarea sumei de 150.000 lei pentru proiectul „VENUS – Împreună pentru o
viață în siguranță”.
Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani a semnat în data de 07.11.2018 Acordul de parteneriat (DGASPC Botoșani
reprezintă Partenerul nr. 8 în acest document) prin care şi-a exprimat acordul de asociere în vederea
implementării Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, care este aplicat de
către AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI
BĂRBAȚI în parteneriat cu 42 DGASPC–uri sau autorități publice locale (primării) în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Reducerea numărului
de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socioprofesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socioprofesionale, Cod proiect 128038. De asemenea, în data de 04.03.2019 a fost semnat Contractul de
finanțare de către Secretarul de Stat ANES și Ministrul Fondurilor Europene (DGASPC Botoșani
reprezintă membrul nr. 15 în acest document).
Proiectul, în ansamblul său, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței
domestice, prin crearea și dezvoltarea unei REȚELE NAȚIONALE INOVATIVE INTEGRATE DE
LOCUINȚE PROTEJATE pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice
și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 48 luni, până în anul 2023.
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare pentru partenerul
DGASPC Botoșani este de 1.137.174,76 lei din care :
- 960.177,34 lei (84,44%) valoare eligibilă nerambursabilă din FSE;
- 154.253,92 lei (13,56%) valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 22.743,50 lei (2%) valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoşani.
Bugetul alocat proiectului, în valoare de 1.137.174,76 lei, include următoarele categorii de
cheltuieli eligibile:
•
cheltuieli salariale = 880.314 lei ;
•
cheltuieli amenajare locuință = 61.865,80 lei;
•
cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 23.759,32 lei;

•
cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare:
9.619,80 lei;
•
cheltuieli de tip FEDR ( altele decât amenajare) = 46.849,83 lei;
•
cheltuieli cu deplasarea = 3.600,06 lei;
•
cheltuieli avize, autorizații = 2.103,95 lei;
•
cheltuieli cu hrana = 109.062 lei.
Menționăm că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.47/23.04.2019 s-a aprobat
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în
siguranță”, în valoare de 22.743,50 lei.
În conformitate cu graficul de activități se impune amenajarea spațiului identificat pentru
crearea locuinței protejate, respectiv dotarea cu mobilier și alte bunuri necesare până la data de 29
februarie 2020. Procedurile de achiziție publică pentru acestea sunt realizate, urmând ca în perioada
imediat următoare locuința protejată să își înceapă funcționarea efectivă.
Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de
rambursare (de regulă la 3 luni). Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de
rambursare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie deja efectuate și plătite de
beneficiar înainte de solicitarea rambursării.
Având în vedere specificul finanțării acestui proiect, se solicită asigurarea pentru exercițiul
bugetar 2020 a sumei de 150.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de 3 luni, care vor face
ulterior obiectul cererilor de rambursare și care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice
proiectului, rămânând la dispoziția Consiliului Județean Botoșani.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani
Director executiv,
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