
 
                      PROIECT 

Nr. 26 din 25.01.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei  din bugetul propriu judeţean pentru anul 2023, 

pentru proiectul  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” 

 

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

urmare adresei nr. 2452/18.01.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea sumei de 2.000.000 lei pentru proiectul  „TEAM-

UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 1571 din 

25.01.2023 privind necesitatea aprobării sumei de 2.000.000 lei din bugetul propriu judeţean pentru 

anul 2023, pentru proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 1572 din 25.01.2023 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 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 2.000.000 lei pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. 

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 2023. 

(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. 

 

 PREȘEDINTE,                  Avizat pentru legalitate, 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI                      Marcel Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ________ 2023 



 
Nr. 1571 din 25.01.2023 

 

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. 2452 din 18.01.2023, prin care solicită aprobarea sumei de 

2.000.000 lei pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”. 

 Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani a semnat în data de 01.11.2018 Acordul de parteneriat nr. 25360 prin care şi-a 

exprimat acordul de asociere în vederea implementării Proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 depus de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) în parteneriat cu cele 47 D.G.A.S.P.C. în cadrul apelului 

non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei 

de asistenţi maternali”. De asemenea, în data de 08.11.2019 a fost semnat Contractul de finanțare 

înregistrat cu nr. 83109 de către Preşedintele ANPDCA și Ministrul Fondurilor Europene (DGASPC 

Botoșani reprezintă membrul nr. 4 în acest document). 

         Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială 

şi a numărului de asistenţi maternali profesionişti la nivelul comunităţii, prin introducerea de 

instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. 

      La nivelul judeţului Botoşani, reţeaua de asistenţă maternală va fi extinsă până la finalul 

anului 2023 cu 155 de persoane şi 368 de asistenţi maternali din sistem vor beneficia şi de formare 

profesională continuă. Proiectul are două componente şi anume partea de trecut care are în vedere 

plata salariilor asistenţilor maternali în perioada 2014-2018 şi partea de viitor care presupune 

angajarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a unui 

număr de 155 asistenţi maternali profesionişti în perioada 2019-2023. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 120 de luni, până la finalul anului 2023. 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare pentru partenerul 

DGASPC Botoşani este de  65.505.216,69 lei, din care:  

• 55.309.551,55 lei valoare eligibilă nerambursabilă  din FSE (84,44%); 

•   8.885.553,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă  din bugetul național (13,56%); 

•   1.310.111,69 lei valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani (2%). 

 Menționez că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.175/28.11.2019 s-a aprobat 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, în valoare de 1.310.111,69 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 aprobarea pentru exercițiu 

bugetar 2023 a sumei de 2.000.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de aproximativ 4 luni,  

care vor face 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, 

Doina- Elena FEDEROVICI 
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Direcţia Dezvoltare şi Promovare   Direcţia Buget- Finanţe 

       

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

  

Nr. 1572 din 25.01.2023 

                       

         VIZAT, 

                                                                                        ADMINISTRATOR PUBLIC 

                                                                                                  Cristian NISTOR 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin adresa nr. 2452 din 18.01.2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani solicită aprobarea sumei de 2.000.000 lei pentru implementarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169.  

Conform Notei de fundamentare, Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani a semnat în data de 01.11.2018 Acordul de parteneriat nr. 25360, prin care şi-a 

exprimat acordul de asociere în vederea implementării Proiectului „TEAM-UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 depus de către Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) în parteneriat cu cele 47 DGASPC în cadrul 

apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin 

consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. 

De asemenea, în data de 08.11.2019, a fost semnat Contractul de finanțare înregistrat cu nr. 

83109 de către Preşedintele ANPDCA și Ministrul Fondurilor Europene (DGASPC Botoșani 

reprezintă membrul nr. 4).      

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii sistemului de asistenţă 

socială şi a numărului de asistenţi maternali profesionişti la nivelul comunităţii, prin introducerea de 

instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. 

      Prin intermediul proiectului, până la sfârşitul anului 2023, actuala reţea de asistenţă 

maternală va fi extinsă la nivel naţional cu aproximativ 4000 de persoane şi 15000 de asistenţi 

maternali din sistem vor beneficia şi de formare profesională continuă. 

La nivelul judeţului Botoşani, reţeaua de asistenţă maternală va fi extinsă până la finalul 

anului 2023 cu 155 de persoane şi 368 de asistenţi maternali din sistem vor beneficia şi de formare 

profesională continuă. 

Proiectul are două componente şi anume: partea care are în vedere plata salariilor asistenţilor 

maternali pentru perioada 2014-2018 şi partea care presupune angajarea de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a unui număr de 155 asistenţi maternali 

profesionişti în perioada 2019-2023, astfel: 

- în anul 2019 un număr de 50 asistenţi maternali profesionişti; 

- în anul 2020 un număr de 30 asistenţi maternali profesionişti; 

- în anul 2021 un număr de 25 asistenţi maternali profesionişti; 

- în anul 2022 un număr de 25 asistenţi maternali profesionişti; 

- în anul 2023 un număr de 25 asistenţi maternali profesionişti. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 120 de luni, până la finalul anului 2023. 
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Valoarea totală a cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare pentru partenerul 

DGASPC Botoşani este de 65.505.216,69 lei, din care:  

• 55.309.551,55 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE (84,44%); 

•   8.885.553,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă  din bugetul național (13,56%); 

•   1.310.111,69 lei valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani (2%). 

 Menționăm că prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.175/28.11.2019 s-a aprobat 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, în valoare de 1.310.111,69 lei.   

          Cheltuielile salariale aferente remuneraţiei asistenţilor maternali existenţi în sistem din anul 

2014 pâna în anul 2018 au fost suportate de DGASPC Botoșani și au fost declarate autorizate la 

nivelul AM POCU în cadrul cererii de rambursare nr.1 înregistrată la DG PECU cu nr. 86288 din 

21.11.2018 și în cadrul cererii de rambursare nr. 3 înregistrată la DG PECU cu nr. 71297 din 

16.09.2019. Aceste cheltuieli au fost virate către Consiliul Județean Botoșani în data de 13.12.2018, 

respectiv în data de 13.11.2019. 

Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remuneraţiei asistenţilor maternali nou angajaţi în 

anii 2019-2021 s-a asigurat din bugetul aprobat DGASPC Botoșani cât și din rambursarea unor 

cheltuieli autorizate la nivelul AMPOCU în cadrul cererilor de rambursare înregistrate la DG 

POCU, conform graficului cererilor de rambursare.  

 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 aprobarea pentru exercițiu 

bugetar 2023 a sumei de 2.000.000 lei, aferentă cheltuielilor pe o perioadă de aproximativ 4 luni,  

care vor face 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 condiţiile legale pentru promovarea şi 

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

forma prezentată.  

 

 

 

            Direcţia Dezvoltare şi Promovare    Direcţia Buget- Finanţe 

Director executiv,             Director executiv, 

    Otilia MORUZ      Magda DIDII 

 

 

 

 

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

Director executiv, 

Amalia MARIAN 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                             


