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HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea depunerii  proiectului „Dotarea Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități Slatina” în vederea finanțării prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
 
 
 
 
 
PROIECT: Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Slatina 
PNRR – Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 
persoanele cu dizabilități din cadrul punctului I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, 
precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități 

 
 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 11653/19.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
➢ raportul nr. 11663/19.10.2022 al  Serviciului Dezvoltare Regională;  
➢ Avizul  nr.11857/25.10.2022  al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat; 
➢ Avizul nr. 11853/25.10.2022 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

➢ Avizul nr. 11845/25.10.2022 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi agrement; 

➢ Prevederile capitolului D.1.4 – Documente care însoțesc propunerea de proiect - 
din Ghidul Solicitantului pentru Planul National de Redresare și Reziliență 
(PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu 
Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; 

➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 
63824/17.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
11555/17.10.2022; 
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➢ Prevederile art. 23 și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 112 și art. 113 alin.(1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările si completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 51 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind 
aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, modificat prin Ordinul 
ministrului muncii și protecției sociale nr. 1043/2021; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 84/27.06.2013 cu privire la: numire în 
funcție publică de conducere de Director general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, încetare modificare raport de serviciu 
prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 419/27.07.2017 referitoare la: 
reîncadrare în funcție publică de conducere și stabilire drepturi salariale pentru 
directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 

➢ Prevederile art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 64/29.03.2018, astfel cum a 
fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2022, cu modificările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) și d), alin.(5) lit. b), art. 182 alin. (1) și 

(4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 

        CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
  Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Dotarea Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilități Slatina” de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului 
I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență economică, socială și 
instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 
Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu 
dizabilități. 

Art. 2. Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 
implementare a proiectului „Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități Slatina”, precum și toate costurile suplimentare se suportă din fondurile 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,  în cazul în care, pe 
parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se 
impune depășirea bugetului proiectului. 
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Art. 3. Se asigură sustenabilitatea serviciului social pe o durata de minim        
5 ani, în nume propriu, de la încetarea contractului de finanțare. 

Art. 4. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, doamna Rădița Piroșca să semneze cererea și 
contractul de finanțare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 
Instituției Prefectului – Județul  Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
 
 
 
 

 
 
 

   Contrasemnează,  
Secretarul  General al Județului, 

Marinela-Elena ILIE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 26.10.2022 
Nr. 158 
/L.D. (2 ex.) 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot. 


