
 
                                                                                                                 PROIECT 

        Nr. 18 din 20.01.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 
privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei 

financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ___ ianuarie 2023, 

urmare adresei nr. 1272 din 11.01.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani prin care se solicită prelungirea termenului de implementare a 

Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 1306 din 

20.01.2023 pentru modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 

31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a 

Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 1307 din 20.01.2023 comun al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi Direcţiei Buget-

Finanţe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

  - Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1205/2022 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip 

centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind 

aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu 

dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi", cu Actul adițional nr. 4 la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 

10875/16.12.2019 și 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 modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 

și va avea următorul cuprins: 



„Sumele prevăzute la art. 4 vor fi asigurate din bugetul propriu judeţean, pe o perioadă de 

48 de luni (maxim 30.11.2023), având în vedere perioada de derulare a proiectului stabilită prin 

Actul adițional nr. 4 la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10875/16.12.2019 şi în 

conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.” 

Art. 2. Se aprobă suma de 1.321.561,92 lei pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea 

serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani”. 

Art. 3. (1) Suma prevăzută la art. 2 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2023. 

(2) Suma prevăzută la art. 2 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. 4. Se aprobă suma de 1.929.243,60 lei, ca valoare a contribuției proprii a beneficiarului 

pentru anul 2023. 

Art. 5. Suma prevăzută la art. 4 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pentru anul 2023. 

Art. 6. 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,           Avizat pentru legalitate: 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI              Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2023 



 

Nr. 1306 din 20.01.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Consiliul Județean Botoșani a primit din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoșani adresa nr. 1272 din 11.01.12.2023 prin care se solicită modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 31.10.2019 privind aprobarea Proiectului 

„Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Botoşani necesară 

implementării acestui proiect. 

Proiectul este cofinanţat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopție, prin Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de 

tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.  

Proiectul își propune înființarea a 3 servicii sociale (un centru de zi și două locuințe 

protejate) prin care să se asigure îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități 

instituționalizate, dezinstituționalizarea a 20 de persoane din centrele rezidențiale și prevenirea 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu oferirea alternativelor de sprijin 

pentru viață independentă și integrarea în comunitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019 s-a aprobat Proiectul 

„Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani” şi contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Botoşani necesară 

implementării acestui proiect. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.167.194,70 lei, din care: 

contribuția autorității finanțatoare - 1.392.878,42 lei, contribuția beneficiarului - 770.984,28 lei și 

cheltuieli neeligibile - 3.332,00 lei. Perioada de implementare a proiectului era de 2 ani (2019-

2020). În anul 2019 s-a absorbit din contribuția autorității finanțatoare suma de 38.278,24 lei, în anii 

2020-2021 – 0 lei, iar restul de 1.354.600,18 lei au rămas pentru anul 2022. Din contribuția proprie 

a beneficiarului s-a folosit suma de 23.601.77 lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 69/31.03.2021 a fost aprobată suma de 

1.358.016 lei pentru implementarea proiectului în anul 2021 și a fost modificat art. 5 al Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul prelungirii perioadei de derulare a 

proiectului de la 2 la 3 ani (2019-2021). Suma aprobată nu a fost folosită în anul 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154/30.07.2021 a fost modificată  

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul modificării valorii totale a 

proiectului, în cuantum de 3.361.950,45 lei din care: contribuția autorității finanțatoare - 

1.392.878,42 lei, contribuția beneficiarului - 770.984,28 lei, cheltuieli neeligibile - 3.332,00 lei, 

costuri suplimentare - 1.194.755,75 lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 266/22.12.2021 a fost modificat  art. 5 al 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul prelungirii perioadei de 



derulare a proiectului la 3 ani (2019-2022), valoarea finanțării nerambursabile fiind de 1.354.600,18 

lei, iar valoarea contribuției proprii a beneficiarului pentru anul 2022 fiind de 1.942.138,26 lei. 

Urmare apariției Hotărârii Guvernului nr. 1205 din 05.10.2022, a fost încheiat între 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Actul adițional nr. 4 

(17098/04.11.2022) la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10875/16.12.2019. 

Durata de implementare a proiectului a fost modificată la 48 luni (16.12.2019 – 30.11.2023). 

Pentru anul 2023 valoarea finanțării nerambursabile va fi de 1.321.561,92 lei, iar valoarea 

contribuției proprii a beneficiarului va fi de 1.929.243,60 lei. 

Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. 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 2023 a sumei de 1.321.561,92 lei, care vor face ulterior obiectul cererilor de rambursare și 

care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice proiectului, rămânând la dispoziția 

Consiliului Județean Botoșani. De asemenea, se solicită asigurarea pentru exercițiul bugetar 2023 a 

sumei de 1.929.243,60 lei, ca valoare a contribuției proprii a beneficiarului pentru anul 2023. 

Prin adresa nr. 1272 din 11.01.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani solicită aprobarea prelungirii termenului de implementare a proiectului, prin 

modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, care va avea 

următorul cuprins: „Sumele prevăzute la art. 4 vor fi asigurate din bugetul propriu judeţean, pe o 

perioadă de 48 de luni (maxim 30.11.2023), având în vedere perioada de derulare a proiectului 

stabilită prin Actul adițional nr. 4 la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10875/16.12.2019 

şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.” 

  

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

               

PREȘEDINTE 

Doina - Elena FEDEROVICI 



 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare             Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

Direcția Buget-finanțe 

 

Nr. 1307 din 20.01.2023 

 

                                                         VIZAT,                                                                                                         

                                                                                                                      ADMINISTRATOR PUBLIC,  

       Cristian NISTOR                                                                                                      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Prin adresa nr. 1272 din 11.01.12.2023 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoșani a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 

31.10.2019 privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani” şi a contribuţiei financiare a 

Consiliului Judeţean Botoşani necesară implementării acestui proiect. 

Proiectul este  cofinanţat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopție, prin Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de 

tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”. 

Proiectul își propune înființarea a 3 servicii sociale (un centru de zi și două locuințe 

protejate) prin care să se asigure îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități 

instituționalizate, dezinstituționalizarea a 20 de persoane din centrele rezidențiale și prevenirea 

instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu oferirea alternativelor de sprijin 

pentru viață independentă și integrarea în comunitate. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019 s-a aprobat Proiectul 

„Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani” şi contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Botoşani necesară 

implementării acestui proiect. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.167.194,70 lei, din care: 

contribuția autorității finanțatoare - 1.392.878,42 lei, contribuția beneficiarului - 770.984,28 lei și 

cheltuieli neeligibile - 3.332,00 lei. Perioada de implementare a proiectului era de 2 ani (2019-

2020). În anul 2019 s-a absorbit din contribuția autorității finanțatoare suma de 38.278,24 lei, în anii 

2020-2021 – 0 lei, iar restul de 1.354.600,18 lei au rămas pentru anul 2022. Din contribuția proprie 

a beneficiarului s-a folosit suma de 23.601.77 lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 69/31.03.2021 a fost aprobată suma de 

1.358.016 lei pentru implementarea proiectului în anul 2021 și a fost modificat art. 5 al Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul prelungirii perioadei de derulare a 

proiectului de la 2 la 3 ani (2019-2021). Suma aprobată nu a fost folosită în anul 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154/30.07.2021 a fost modificată  

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul modificării valorii totale a 

proiectului, în cuantum de 3.361.950,45 lei din care: contribuția autorității finanțatoare - 



1.392.878,42 lei, contribuția beneficiarului - 770.984,28 lei, cheltuieli neeligibile - 3.332,00 lei, 

costuri suplimentare - 1.194.755,75 lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 266/22.12.2021 a fost modificat  art. 5 al 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, în sensul prelungirii perioadei de 

derulare a proiectului la 4 ani (2019-2022), valoarea finanțării nerambursabile fiind de 1.354.600,18 

lei, iar valoarea contribuției proprii a beneficiarului pentru anul 2022 fiind de 1.942.138,26 lei. 

Urmare apariției Hotărârii Guvernului nr. 1205 din 05.10.2022, a fost încheiat între 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Actul adițional nr. 4 

(17098/04.11.2022) la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10875/16.12.2019. 

Durata de implementare a proiectului a fost modificată la 48 luni (16.12.2019 – 30.11.2023). 

Pentru anul 2023 valoarea finanțării nerambursabile va fi de 1.321.561,92 lei, iar valoarea 

contribuției proprii a beneficiarului va fi de 1.929.243,60 lei. 

Decontarea cheltuielilor aferente proiectului se realizează prin intermediul cererilor de 

rambursare. 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 2023 a sumei de 1.321.561,92 lei, care vor face ulterior obiectul cererilor de rambursare și 

care se vor recupera din fonduri nerambursabile specifice proiectului, rămânând la dispoziția 

Consiliului Județean Botoșani. De asemenea, se solicită asigurarea pentru exercițiul bugetar 2023 a 

sumei de 1.929.243,60 lei, ca valoare a contribuției proprii a beneficiarului pentru anul 2023. 

Prin adresa nr. 1272 din 11.01.12.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani solicită aprobarea prelungirii termenului de implementare a proiectului, prin 

modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158/31.10.2019, care va avea 

următorul cuprins: „Sumele prevăzute la art. 4 vor fi asigurate din bugetul propriu judeţean, pe o 

perioadă de 48 de luni (maxim 30.11.2023), având în vedere perioada de derulare a proiectului 

stabilită prin Actul adițional nr. 4 la Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 10875/16.12.2019 

şi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.” 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  
               

Director executiv,                   Director executiv,           Director executiv, 

Otilia  MORUZ                      Amalia MARIAN                Magda DIDII 
 


