
 
                                                                                                                 PROIECT 

       Nr. 63 din 17.02.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru 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, cu 

modificările ulterioare   

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de __ februarie 2023, 

urmare adresei nr. 7169 din 15.02.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani,înregistrată la Consiliul Județean Botoșani nr. 3182 din 16.02.2023 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judetean Botoşani nr. 3378 din 

17.02.2023 pentru 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, cu modificările ulterioare,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 3379 din 17.02.2023 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 modifică art. 4 alin. (1) și (3) al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 

din 31.10.2019, cu modificările ulterioare,  și va avea următorul cuprins: 

„(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.580.524,42 lei.  

(3) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani”, în cuantum de 3.332,00 

lei, precum și costurile suplimentare apărute pe parcursul implementării proiectului în cuantum de 

2.413.329,72 lei”. 

Art. 2. Se aprobă suma de 3.147.817,57 lei în sarcina beneficiarului pentru anul 2023, sumă 

constituită din: 

- contribuţia proprie a beneficiarului: 731.509,28 lei; 

- cheltuieli suplimentare, suportate din fonduri proprii: 2.413.329,72 lei; 

- cheltuieli neeligibile: 2.978,57 lei. 



Art. 3. Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 31.01.2023 își 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. 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. 

Art. 5. 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. 3378 din 17.02.2023 

 

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. 7169 din 15.02.2023 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. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.158/31.10.2019 

(modificată prin HCJ nr. 69/31.03.2021, HCJ nr. 154/30.07.2021, HCJ nr. 266/22.12.2021, HCJ nr. 

17/31.01.2023), hotărâre prin care a fost aprobată și valoarea inițială a proiectului (2.167.194,70 lei, 

din care: 1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului și 

3.332 lei cheltuieli neeligibile). Implementarea acestui proiect a început la data de 16.12.2019, dată 

la care a fost semnată Convenția de finanțare nr. 10875.  

În luna martie 2021, prin hotărârile Consiliului Județean nr. 70, 71 și 72 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici pentru cele 3 obiective de investiții din cadrul proiectului și noua 

valoare a investiției în urma elaborării documentației tehnice faza SF/DALI de 3.361.950,45 lei, din 

care: 1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului, 

1.194.755,75 lei cheltuieli suplimentare suportate din fonduri proprii și 3.332 lei cheltuieli 

neeligibile. În luna mai 2021, documentația tehnico-economică faza SF/DALI a primit avizul din 

partea CTE din cadrul ANPDCA.  

Pe 27 decembrie 2022 a fost recepționat proiectul tehnic al obiectivului de investiții, iar 

valoarea totală a investiției s-a majorat de la 3.361.950,45 lei la 4.580.524,42 lei, din care 

1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului, 2.413.329,72 

lei cheltuieli suplimentare suportate din fonduri proprii și 3.332 lei cheltuieli neeligibile. 

În luna ianuarie, prin HCJ nr. 17/31.01.2023, s-a aprobat prelungirea perioadei de  derulare a 

proiectului (de la 3 ani la 4 ani) și au fost aprobate sumele necesare implementării proiectului pentru 

anul 2023.  

Suma de 2.413.329,72 lei (rezultată din devizul general la faza PT) este cost suplimentar în 

sarcina beneficiarului și trebuie menționată distinct în hotărârea Consiliului Județean. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani solicită modificarea 

art. 4 din HCJ nr. 158/31.10.2019, cu modificările ulterioare, astfel: 

”Se modifică art. 4 alin. (1) și (3) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 158/31.10.2019 și 

va avea următoarea formă: 



Art. 4 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.580.524,42 lei.  

(3) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale 

furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani”, în cuantum 

de 3.332,00 lei, precum și costurile suplimentare apărute pe parcursul implementării proiectului în 

cuantum de 2.413.329,72 lei”. 

Totodată Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 31.01.2023 își 

încetează aplicabilitatea și va fi înlocuit de un articol care avea următoarea formă: 

”Se aprobă suma de 3.147.817,57 lei în sarcina beneficiarului pentru anul 2023, sumă 

constituită din: 

-  contribuţia proprie a beneficiarului: 731.509,28 lei; 

- cheltuieli suplimentare, suportate din fonduri proprii: 2.413.329,72 lei; 

- cheltuieli neeligibile: 2.978,57 lei.”. 

 Suma de 3.147.817,57 lei va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

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

  

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,                     Direcția Buget-finanțe 

                                                            Administraţie Publică Locală 

Nr. 3379 din 17.02.2023 

 

 

 

  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Prin adresa nr. 7169 din 15.02.2023 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. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.158/31.10.2019 

(modificată prin HCJ nr. 69/31.03.2021, HCJ nr. 154/30.07.2021, HCJ nr. 266/22.12.2021, HCJ nr. 

17/31.01.2023), hotărâre prin care a fost aprobată și valoarea inițială a proiectului (2.167.194,70 lei, 

din care: 1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului și 

3.332 lei cheltuieli neeligibile). Implementarea acestui proiect a început la data de 16.12.2019, dată 

la care a fost semnată Convenția de finanțare nr. 10875.  

În luna martie 2021, prin hotărârile Consiliului Județean nr. 70, 71 și 72 au fost aprobați 

indicatorii tehnico-economici pentru cele 3 obiective de investiții din cadrul proiectului și noua 

valoare a investiției în urma elaborării documentației tehnice faza SF/DALI de 3.361.950,45 lei, din 

care: 1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului, 

1.194.755,75 lei cheltuieli suplimentare suportate din fonduri proprii și 3.332 lei cheltuieli 

neeligibile. În luna mai 2021, documentația tehnico-economică faza SF/DALI a primit avizul din 

partea CTE din cadrul ANPDCA.  

Pe 27 decembrie 2022 a fost recepționat proiectul tehnic al obiectivului de investiții, iar 

valoarea totală a investiției s-a majorat de la 3.361.950,45 lei la 4.580.524,42 lei, din care 

1.392.878,42 lei finanțare nerambursabilă, 770.984,28 lei contribuția beneficiarului, 2.413.329,72 

lei cheltuieli suplimentare suportate din fonduri proprii și 3.332 lei cheltuieli neeligibile. 

În luna ianuarie, prin HCJ nr. 17/31.01.2023, s-a aprobat prelungirea perioadei de  derulare a 

proiectului (de la 3 ani la 4 ani) și au fost aprobate sumele necesare implementării proiectului pentru 

anul 2023.  



După recepția proiectului tehnic și în urma discuțiilor cu reprezentanții ANPDPD, au fost 

întocmite documentele necesare și transmisă spre avizare documentația tehnico-economică (faza 

PT) la Autoritatea finanțatoare, conform prevederilor Ghidului solicitantului. Ședința CTE 

ANPDPD a fost convocată pentru data de 22.02.2023.  

Conform Convenției de finanțare ”Beneficiarul se obligă să suporte toate costurile 

suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în 

vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea bugetului proiectului.” În temeiul 

acestei prevederi contractuale, se mențin la aceeași valoare cuantumul finanțării nerambursabile 

(1.392.878,42 lei), cuantumul contribuției proprii a beneficiarului (770.984,28 lei) și cuantumul 

cheltuielilor neeligibile (3.332,00 lei). 

Suma de 2.413.329,72 lei (rezultată din devizul general la faza PT) este cost suplimentar în 

sarcina beneficiarului și trebuie menționată distinct în hotărârea Consiliului Județean. 

În perioada imediat următoare se intenționează  depunerea unei solicitări pentru încheierea 

unui act adițional la Convenția de finanțare nr. 10875/16.12.2019, prin care să fie modificată 

valoarea totală a proiectului.  

Facem precizarea că cele 3 obiective de investiții care se vor dezvolta prin acest proiect 

(două locuințe protejate și un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în mun. Botoșani) 

contribuie la realizarea indicatorilor aprobați în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor 

sociale pentru perioada 2019-2024. 

Ținând cont de contextul prezentat mai sus, devine necesară modificarea art. 4 din HCJ nr. 

158/31.10.2019, cu modificările ulterioare, astfel: 

”Se modifică art. 4 alin. (1) și (3) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 158/31.10.2019 și 

va avea următoarea formă: 

Art. 4 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.580.524,42 lei.  

(3) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani”, în cuantum de 3.332,00 

lei, precum și costurile suplimentare apărute pe parcursul implementării proiectului în cuantum de 

2.413.329,72 lei”. 

Totodată Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 31.01.2023 își 

încetează aplicabilitatea și va fi înlocuit de un articol care avea următoarea formă: 

”Se aprobă suma de 3.147.817,57 lei în sarcina beneficiarului pentru anul 2023, sumă 

constituită din: 

-  contribuţia proprie a beneficiarului: 731.509,28 lei; 

- cheltuieli suplimentare, suportate din fonduri proprii: 2.413.329,72 lei; 

- cheltuieli neeligibile: 2.978,57 lei.”. 

 Suma de 3.147.817,57 lei va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția 

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

 

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 
 


