
                 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor” , a cheltuielilor legate de proiect și a participării Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în calitate de partener al 

proiectului  
 
Având în vedere: 
➢ Expunerea de motive nr. 12680/20.11.2018 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

12681/20.11.2018 ; 
➢ raportul nr. 12682/20.11.2018  al Serviciului dezvoltare regională; 
➢ raportul nr. 12963/28.11.2018 al  Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-

finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al județului; 
➢ raportul nr. 12935/27.11.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement; 
➢ raportul nr. 12922/27.11.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

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

➢ Prevederile contractului de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 pentru 
proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 

➢ Prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de lider de proiect 
și 47 parteneri –Anexa la contractul de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 
pentru proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor”; 

➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.71699/14.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.12409/14.11.2018, privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt la Proiectul POCU/480/4/19/127169 „TEAM-
UP:Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” ; 

➢ Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) și g), art.42, art.45, art.46 alin.(1) și art.47 din  
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  



 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) și lit.d),  alin.(5), lit.a) pct.2,  art.97, 

alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. Se aprobă proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP:Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020, conform contractului de finanțare 
nr.83109/16044/08.11.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

Art.2.(1).Se aprobă valoarea totală a proiectului „TEAM-UP:Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor” în  cuantum de 2.657.162.612,32  lei.  

        (2). Se aprobă valoarea totala eligibilă a activităţilor derulate in cadrul 
proiectului de catre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în 
cuantum de  60.875.941,20 lei, din care  valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri 
europene (FSE) în cuantum de 51.400.807,13 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național în cuantum de  8.257.607,87 lei   . 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie pentru cofinanțarea proiectului, respectiv  
2% din valoarea eligibilă a  activitatilor derulate in cadrul proiectului de catre Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în cuantum total de 
1.217.526,20 lei, reprezentând contribuția la cofinanțarea proiectului. 

         Art 4. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt în calitate de partener al proiectului ( Partener 24), conform Acordului de 
Parteneriat - Anexa la contractul de finanțare nr.83109/16044/08.11.2018 pentru 
proiectul POCU/480/4/19/127169 - „TEAM-UP:Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor”, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și  Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt , Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Serviciului dezvoltare 
regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul  Olt. 

 
                 PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  
 

               Contrasemnează,  
                         Secretarul  Judeţului, 

                       Marinela-Elena ILIE  
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 33 de voturi “Pentru” 
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