
                                                                                                                          Proiect 

                                                                                                                              Nr. 157 din 23.07.2021 

 
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 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de     .07.2021, 

 urmare adresei nr. 19.247 din 22.06.2021 a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoșani,  

analizând Referatul de aprobare nr. 12604 din 23.07.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani 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, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 12605 din 23.07.2021 al Direcției 

Dezvoltare și Promovare, Direcției Buget-Finanțe, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală 

și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice,  

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul  Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare și parteneriate. 

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 alin. (1) și (3) ale art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

158 din 31.10.2019 și vor avea următorul cuprins: 

„(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.361.950,45 lei.” 

„(3) Se aprobă toate 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 toate costurile suplimentare apărute pe parcursul implementării 

proiectului în cuantum de 1.194.755,75 lei.” 

Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Doina - Elena FEDEROVICI                            Marcel-Stelică BEJENARIU 
 

 

 

Botoşani,            

Nr. ______ din ____________2021 



 

Nr. 12604 din 23.07.2021 

 

 

 

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. 19.247 din 22.06.2021 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. 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani este în 

implementare proiectul “Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani”. 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. 

Implementarea acestui proiect a început la data de 16.12.2019, dată la care a fost semnată 

Convenția de finanțare nr. 10875. Conform Ghidului specific, la depunerea cererii de finanțare și 

ulterior, la semnarea convenției, bugetul proiectului a fost fundamentat pe  un deviz estimativ, 

pentru lucrările de construcții/reabilitare/modernizare a spațiilor, elaborat de o persoană de 

specialitate autorizată/compartimentul tehnic din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani. 

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. 

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

Prin aceeași hotărâre a fost aprobată valoarea proiectului de 2.167.194,70 lei (din care 3.332 lei 

cheltuieli neeligibile conform Ghidului aplicantului, dar obligatorii conform convenției de 

finanțare) și contribuția în cuantum de 770.984,28 lei, ce a revenit Consiliului Județean Botoșani 

din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. 

Urmare elaborării documentației tehnice faza SF/DALI, valoarea investiției s-a modificat de 

la 2.167.194,70 lei la 3.361.950,45 lei. Prin hotărârile Consiliului Județean nr. 70, 71 și 72 din 

31.03.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru cele 3 obiective de investiții din 

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

din partea CTE din cadrul ANPDCA.  

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). Diferența dintre valoarea inițială și cea actuală (1.194.755,75 

lei) 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.  

Prin urmare, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 

31.10.2019, în sensul creșterii valorii totale a proiectului de la 2.167.194,70 lei la 3.361.950,45 lei 

și aprobarea costurilor suplimentare apărute pe parcursul implementării proiectului în cuantum de 

1.194.755,75 lei. 

  

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 BUGET- FINANŢE, 

 

                         DIRECŢIA JURIDICĂ,                                                                    DIRECŢIA INVESTIŢII 

         ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                                       ŞI ACHIZIŢII PUBLICE,                

 

Nr. 12605 din 23.07.2021 

 

 

                 VIZAT,                                                                                                                VIZAT,      

ADMINISTRATOR PUBLIC,  VICEPREŞEDINTE, 

        Cristian NISTOR                                                                                                    Dorin BIRTA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Prin adresa nr. 19.247 din 22.06.2021 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. 

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani este în 

implementare proiectul “Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani”. 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. 

Implementarea acestui proiect a început la data de 16.12.2019, dată la care a fost semnată 

Convenția de finanțare nr. 10875. Conform Ghidului specific, la depunerea cererii de finanțare și 

ulterior, la semnarea convenției, bugetul proiectului a fost fundamentat pe  un deviz estimativ, 

pentru lucrările de construcții/reabilitare/modernizare a spațiilor, elaborat de o persoană de 

specialitate autorizată/compartimentul tehnic din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani. 

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 municipiul Botoșani) contribuie la 

realizarea indicatorilor aprobați în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

perioada 2019-2024. 

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

Prin aceeași hotărâre a fost aprobată valoarea proiectului de 2.167.194,70 lei (din care 3.332 lei 

cheltuieli neeligibile conform Ghidului aplicantului, dar obligatorii conform convenției de finanțare 



și contribuția în cuantum de 770.984,28 lei, ce a revenit Consiliului Județean Botoșani din valoarea 

finanțării nerambursabile solicitate). 

Urmare elaborării documentației tehnice faza SF/DALI, valoarea investiției s-a modificat de 

la 2.167.194,70 lei la 3.361.950,45 lei. Prin hotărârile Consiliului Județean nr. 70, 71 și 72 din 

31.03.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru cele 3 obiective de investiții din 

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

din partea CTE din cadrul ANPDCA.  

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). Diferența dintre valoarea inițială și cea actuală (1.194.755,75 

lei) 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.  

Prin urmare, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 158 din 

31.10.2019, în sensul creșterii valorii totale a proiectului de la 2.167.194,70 lei la 3.361.950,45 lei 

și aprobarea costurilor suplimentare apărute pe parcursul implementării proiectului în cuantum de 

1.194.755,75 lei. 

  

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                              Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice                 

              Director executiv,                                                                                        Director executiv,                                                                                                                                                                      

                  Amalia MARIAN                                                                                     Antonela  PĂTRAŞCU                                                                               

 

 


