HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobarea Proiectului „Case de tip familial „Sf. Elena”
Corabia” şi asigurarea sustenabilităţii acestuia, proiect
selectat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului pentru finanţare în cadrul Programului de interes
Naţional nr.1  „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru
protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi
apartamente”
Având în vedere:
Ø Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre nr. 7421 /
23.09.2008;
Ø raportul nr. 7435/24.09.2008 al Direcţiei Buget – Finanţe;
Ø raportul nr. 7510/25.09.2008 al Comisiei pentru Studii Economico –
Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
Ø raportul nr. 7514/25.09.2008 al Comisiei pentru Administraţie
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
Ø raportul nr. 7517/25.09.2008 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ,
Activitatea Ştiinţifică, Sănătate şi Culte;
Ø raportul nr. 7520/25.09.2008 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement;
Ø Adresa nr. 46001/23.09.2008 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Olt înregistrată la Consiliul Judeţean Olt
cu nr. 7412/23.09.2008;
Ø Adresa nr. 5854/30.07.2008 a Consiliului Judeţean Olt prin care se
exprimă acordul de principiu al Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt
cu privire la Proiectul „Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia”, acord
exprimat în conformitate cu Ghidul aplicantului specific Programului
de interes naţional nr.1 – „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru
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protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi
apartamente” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.617/2008;
Adresa nr. 9524/MN/10.09.2008 a Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, înregistrată la DGASPC Olt cu
nr.44346/11.09.2008, prin care se comunică direcţiei faptul că oferta
de proiect  „Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia”, depusă de
DGASPC OLT în cadrul Programului de interes naţional nr.1 –
„Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi
înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente”, a fost declarată
câştigătoare;
Prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială;
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale, aprobată prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.617/2008 privind aprobarea
programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor
copilului pentru perioada 20082009;
Prevederile Ordinului nr.132/2008 al secretarului de stat al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la aprobarea
ghidurilor aplicantului specifice programelor de interes naţional în
domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 20082009;
Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.34/29.03.2007 cu
privire la aprobarea Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale
şi protecţiei copilului pentru perioada 20072011;

În temeiul art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.10, art.91 alin.(5) lit. a) pct.2 şi
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

2

Art.1. (1) Se aprobă proiectul „Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia”,
depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în
cadrul Programului de Interes Naţional nr.1 – „Închiderea instituţiilor de tip
vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi
apartamente”, proiect evaluat şi selectat pentru finanţare în cadrul
Programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului
pentru perioada 20082009 de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului.
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Olt pentru implementarea proiectului „Case de tip
familial „Sf. Elena” Corabia” în sumă de 579.656 lei, din care 10.000 lei
reprezintă cheltuieli în anul 2008 şi 569.656 lei reprezintă cheltuieli în anul
2009, constând în:
· dotări: 210.000 lei;
· cheltuieli de personal: 246.648 lei;
· cheltuieli de funcţionare: 103.008 lei;
· cheltuieli de administrare: 20.000 lei.
(3). Se aprobă acoperirea cheltuielilor de funcţionare pentru serviciile
înfiinţate în cadrul proiectului „Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia”
pentru o perioadă de minim 3 ani, după încheierea proiectului.
(4). Imobilul şi anexele aferente acestuia în care funcţionează în prezent
Centrul de Plasament „Sf. Elena” Corabia, situate în strada Bibescu Vodă,
nr.5, oraşul Corabia, judeţul Olt, nu vor mai fi utilizate pentru un serviciu de
tip rezidenţial destinat copiilor, astfel cum aceste servicii sunt definite de
art.110 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
(5). Se aprobă suportarea din cadrul bugetului propriu al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a tuturor costurilor
suplimentare celor prevăzute în bugetul proiectului „Case de tip familial „Sf.
Elena” Corabia”, necesare implementării acestuia.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget  Finanţe, Serviciului
Buget, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
Contrasemnează
Secretar al Judeţului
Marin DOBRE
Slatina, 25.09.2008
Nr. 117
N.B./2ex.
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