PROIECT
Nr. 124 din 17.09.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuției proprii în proiectul
„Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”
Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședința ordinară la data de ___.09.2020,
urmare adresei nr. 22699/25.08.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani prin care se solicită aprobarea contibuției proprii,
analizând Referatul de aprobare nr. 12546 din 16.09.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani privind aprobarea contribuției proprii în proiectul „Înființarea și
operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”,
având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 12547 din 16.09.2020 al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 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 administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte,
activități socio-culturale, sportive, tineret și de agrement,
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 ș t e:
Art.1. Se aprobă contribuția ce revine Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Botoșani, din costurile eligibile aferente proiectului „Înființarea și
operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”, în valoare de 5.325,20 lei, reprezentând 2 %
la valoarea eligibilă a proiectului.
Art.2. Suma prevăzută la art. 1 va fi asigurată din bugetul propriu județean, prin Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pe o perioadă de 36 luni, având în
vedere perioada de derulare a proiectului și în conformitate cu legislația națională în vigoare.
Art.3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE,
Costică MACALEȚI

Botoșani,
Nr._______din________2020

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

Nr. 12546 din 16.09.2020

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. 22699/25.08.2020 prin care se solicită aprobarea
contribuției proprii în proiectul „Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar
Integrat”.
Proiectul a fost depus de către UAT Municipiul Botoșani în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială
Botoșani în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 —
Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv tematic 9 – Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de Investiți
9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific
5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni
integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea
comunității (DLRC).
Obiectivul general al proiectului propus este reprezentat de creșterea coeziunii sociale la
nivelul teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Botoșani prin dezvoltarea
capacității locale de furnizare a serviciilor medico-sociale de o manieră integrată.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizare, axate pe nevoile
persoanelor marginalizate pentru cel puțin 420 de persoane pe o perioadă de maxim 36 de luni;
- dezvoltarea unui sistem de servicii medicale/medico-sociale pentru un număr de 840 de
persoane, pe o perioadă de maxim 36 de luni.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
1.
420 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de servicii integrate prin
înființarea centrului comunitar integrat. Acest rezultat este aferent Activității nr. 3 - Înființarea
Centrului Comunitar Integrat. Rezultatul contribuie la atingerea OS 1. Dezvoltarea unui sistem de
servicii sociale integrate, individualizare, axate pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel
puțin 420 de persoane pe o perioada de 36 de luni și la îndeplinirea indicatorului POCU 4S168Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care
beneficiază de servicii integrate;
2.
420 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de servicii sociale și/sau medicosociale. Acest rezultat este aferent Activității nr. 5 - Acordarea de servicii sociale și/sau medicosociale pentru 420 de persoane. Rezultatul contribuie la atingerea OS Dezvoltarea unui sistem de
servicii sociale integrate, individualizate, axate pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel
puțin 420 de persoane pe o perioada de 36 de luni și la îndeplinirea indicatorului POCU 4S170 Servicii la nivelul comunităților marginalizate, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
(4S170.2- Servicii sociale);
3.
840 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de analize medicale gratuite. Acest
rezultat este aferent activității nr. 10 - Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din

teritoriul SDL. Rezultatul contribuie la atingerea OS 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
medicale/medico-sociale pentru un număr de 840 de persoane, pe o perioadă de 36 de luni și la
îndeplinirea indicatorului POCU 4S170 - Servicii la nivelul comunităților marginalizate, aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială (4S170.1- Servicii medicale).
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:
- 420 de beneficiari de servicii sociale și/sau medico-sociale;
- 840 de beneficiari ai analizelor medicale gratuite.
Activitățile și obiectivele proiectului contribuie la soluționarea necesităților specifice ale
grupului țintă, întrucât se concentrează într-o manieră integrată pe creșterea nivelului de securitate
pe teritoriul SDL, dar și pe reducerea nivelului de sărăcie și de excluziune socială.
Durata estimată a proiectului: maximum 36 de luni de la data semnării contractului de
finanțare, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023.
Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului pentru
DGASPC Botoșani este de 266.260 lei din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) pentru
DGASPC Botoşani : 224.829,94 lei (84,44%);
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național pentru DGASPC Botoşani :
36.104,86 LEI (13,56%);
Valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoşani – 5.325, 20 lei
(2%).
Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre inițiat în
acest scop.

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Botoșani

Direcţia Dezvoltare şi Promovare

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală

Direcţia Buget- Finanţe

Nr. 12547 din 16.09.2020
VIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Dorin BIRTA

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adresa nr. 22699/25.08.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Botoșani solicită aprobarea contribuției proprii
în proiectul „Înființarea și
operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a semnat în data de
17.08.2020 Acordul de parteneriat – care este Anexă la Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr
252/11.08.2020 (DGASPC Botoșani reprezintă Partenerul nr. 1 în acest document) prin care și-a
exprimat acordul de asociere în vederea implementării „Înființarea și operaționalizarea Centrului
Comunitar Integrat” care este aplicat de către UAT Municipiul Botoșani în parteneriat cu
DGASPC Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 — Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea
comunității, Obiectiv tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale , combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare, Prioritatea de Investiți 9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din
orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității
roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Prin Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale (2019 – 2024), elaborată de
către DGASPC Botoșani și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 190 din
19.12.2018, se identifică ca o nevoie prioritară:
„Asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copilului la cea bazată pe familie și
comunitate, în beneficiul copiilor care trăiesc în prezent în instituții, dar și pentru cei care trăiesc
în cadrul comunităților, fiind lipsiți adeseori de sprijinul adecvat:

creșterea responsabilităților și obligațiilor părinților în vederea asigurării creșterii,
educării și întreținerii copiilor;

prevenirea separării copilului de părinți;

dezvoltarea serviciilor comunitare integrate (social, medical, educațional, de
ocupare) în cadrul comunităților locale atât pentru copiii sănătoși cât și pentru copiii cu
dizabilități”.
Aceste activități vor fi implementate în cadrul Centrului Comunitar Integrat – serviciu creat
și dezvoltat în cadrul acestui proiect.

Localizarea proiectului: Municipiul Botoșani, Regiunea Nord-Est, România.

Durata estimată a proiectului: maximum 36 de luni de la data semnării contractului
de finanțare, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023. În cazul în care Autoritatea de Management

prelungește durata de implementare a programului, este posibilă și o prelungire a proiectului în
consecință.

Obiectivul general al proiectului propus este reprezentat de creșterea coeziunii
sociale la nivelul teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Botoșani prin
dezvoltarea capacității locale de furnizare a serviciilor medico-sociale de o manieră integrată.

Proiectul propus se încadrează în următorul obiectiv specific al SDL Botoșani în
context DLRC:
➢ OS6: Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate, axate pe
nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane pe o perioadă de 3 ani. Proiectul
propus este unul integrat, prin adresarea obiectivului sus-menționat realizându-se
complementaritatea cu intervențiile în infrastructură propuse a fi realizate prin Programul
Operațional Regional în contextul Grupului de Acțiune Locală ”Botoșani pentru Viitor”
(structură în care DGASPC este membru asociat).

Scopul cererii de finanțare este reprezentat de înființarea unei structuri de tip centru
comunitar integrat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală
comunitară și H.G. nr. 324/2019 privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de
asistență medicală comunitară. În conformitate cu actele normative mai sus arătate, centrul
comunitar integrat reprezintă o structură ce furnizează de o manieră integrată servicii medico-socioeducaționale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.
Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizare, axate pe
nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 420 de persoane pe o perioadă de maxim 36 de
luni.
2.
Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale/medico-sociale pentru un număr de 840
de persoane, pe o perioadă de maxim 36 de luni.
Rezultatele așteptate ale proiectului:
1.
420 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de servicii integrate prin înființarea
centrului comunitar integrat. Acest rezultat este aferent Activității nr. 3 - Înființarea Centrului
Comunitar Integrat. Rezultatul contribuie la atingerea OS 1. Dezvoltarea unui sistem de servicii
sociale integrate, individualizare, axate pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel puțin 420 de
persoane pe o perioada de 36 de luni și la îndeplinirea indicatorului POCU 4S168- Persoane din
comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de
servicii integrate;
2.
420 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de servicii sociale și/sau medicosociale. Acest rezultat este aferent Activității nr. 5 - Acordarea de servicii sociale și/sau medicosociale pentru 420 de persoane. Rezultatul contribuie la atingerea OS Dezvoltarea unui sistem de
servicii sociale integrate, individualizate, axate pe nevoile persoanelor marginalizate pentru cel
puțin 420 de persoane pe o perioada de 36 de luni și la îndeplinirea indicatorului POCU 4S170 Servicii la nivelul comunităților marginalizate, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
(4S170.2- Servicii sociale);
3.
840 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de analize medicale gratuite. Acest
rezultat este aferent activității nr. 10 - Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din
teritoriul SDL. Rezultatul contribuie la atingerea OS 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii
medicale/medico-sociale pentru un număr de 840 de persoane, pe o perioadă de 36 de luni și la
îndeplinirea indicatorului POCU 4S170 - Servicii la nivelul comunităților marginalizate, aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială (4S170.1- Servicii medicale).
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

420 de beneficiari de servicii sociale și/sau medico-sociale;

840 de beneficiari ai analizelor medicale gratuite. Activitățile și obiectivele
proiectului contribuie la soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă, întrucât se
concentrează într-o manieră integrată pe creșterea nivelului de securitate pe teritoriul SDL, dar și pe
reducerea nivelului de sărăcie și de excluziune socială.
Activitățile care se vor implementa în cadrul proiectului:
A1. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare,
achiziții, control și evaluare)
A.2 Activități de informare și promovare proiect

A3. Înființarea Centrului Comunitar Integrat
A4. Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat
A5. Acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 de persoane
A6. Schimburi de experiență pentru specialiști în domeniul serviciilor sociale
A7. Informare și consiliere pentru 420 de beneficiari ai CCI
A8. Campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate
A9. Campanie de promovare a sănătății publice în comunitățile defavorizate
A10. Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din teritoriul SDL.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor POCU, OS 5.1 și prioritatea de investiții prin
dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, individualizate, axate pe nevoile persoanelor
marginalizate pentru cel puțin 840 de persoane pe o perioadă de 3 ani prin următoarele acțiuni:
o
Acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 de persoane
o
Schimburi de experiență pentru specialiști în domeniul serviciilor sociale
o
Campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate
o
Înființarea Centrului Comunitar Integrat
o
Operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat
o
Acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 de persoane.
Valoarea totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului pentru
DGASPC Botoșani este de 266.260 lei din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (FSE) pentru DGASPC
Botoșani: 224.829,94 lei (84,44%);
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național pentru DGASPC Botoșani:
36.104,86 LEI (13,56%);
Valoarea cofinanțării eligibile a partenerului DGASPC Botoșani: 5.325, 20 lei (2%).
Față 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,
Dan Constantin ȘLINCU

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală
Director executiv,
Amalia MARIAN

Direcţia Dezvoltare şi Promovare
Director executiv,
Otilia MORUZ

Direcţia Buget- Finanţe
Director executiv,
Magda DIDII

