
     
 
 

   
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:   privind aprobarea subproiectului de înfiin ţare a 
unui Centru de îngrijire de zi pentru copii afla ţi în situa ţii de 

risc în comuna Cungrea, jude ţul Olt 
 
Având în vedere: 

� expunerea de motive  nr. 2192/19.03.2010 cu privire la Proiectul 
de Hotărâre nr.2193/19.03.2010 ; 

� raportul nr.2194/19.03.2010 al Direcției Dezvoltare Regională, 
Management Proiecte și Relații Internaționale; 

� raportul nr. 2334/23.03.2010  al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

� raportul nr.2338/23.03.2010 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii 

� raportul nr. 2339/23.03.2010 al Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii 
şi culte; 

� Ordinul nr. 162 din 30.07.2008 al Ministerului Munc ii, Familiei 
și Egalit ății de Șanse pentru aprobarea Manualului de 
implementare pentru finanţarea de subproiecte prin proiectul 
“Servicii comunitare de prevenire a separ ării copilului de 
familia sa şi instruirea personalului aferent ” finanţat conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru 
ratificarea  Acordul – cadru de împrumut dintre România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; 
� Hotărârea Guvernului României nr. 323/2007  pentru 

aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea 
abandonului copilului de către familie;  

� Legea nr. 47/2006  privind sistemul naţional de asistenţă 
socială;  



� Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările ulterioare; 

� Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr . 
11/2010. 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. e), alin.(6) lit. a) şi c) şi 
art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta hot ărâre: 

 
 Art.1  (1). Se aprobă subproiectul de înfiinţare  a unui Centru 
de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, în comuna 
Cungrea, județul Olt 
                (2). Centrul de zi va avea sediul în comuna Cungrea, sat 
Oteştii de Jos, în clădirea fostei băi comunale , suprafața construită 
a clădirii fiind de 191 mp, și suprafața  terenului de 1047 mp. 
 

Art.2  Consiliul Judeţean Olt se angajează să asigure 
implementarea subproiectului prin intermediul DGASPC Olt şi să 
transfere obiectivul de investiţii rezultat către Primăria comunei 
Cungrea, județul Olt.  

 

Art.3  Consiliul Judeţean Olt se angajează să participe la 
cofinanțarea subproiectului prin asigurarea unei contribuţii proprii de 
minim 9% din costul total al subproiectului,  constând în: 

- plata cheltuielilor pentru evaluarea grupului ţintă, pregătirea şi 
elaborarea subproiectului; 

- organizarea de campanii locale de informare a publicului cu 
privire la serviciile oferite in cadrul centrului, cu privire la măsuri 
de prevenire a  separării copilului de familia sa şi pentru a atrage 
noi parteneri în derularea activităţilor serviciului; 

- plata costurilor rezultate din diferenţa dintre valoarea proiectului 
şi suma reprezentând finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea 
Consiliului local Cungrea. 
 



Art.4  Consiliul judeţean Olt se angajează să asigure din bugetul 
propriu cel puţin 50% din valoarea costurilor de funcţionare a 
serviciilor ce rezultă în urma subproiectului, atât timp cât va fi 
necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a 
acestora. 

 

Art.5  Persoana împuternicită să încheie contractul de finanţare 
este domnul ILIE ALEXIE - director al DGASPC Olt. 

 

    Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare 
Regională, Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei 
Contabilitate-Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget - Finanţe din  
cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,Direcției 
Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru 
aducere la îndeplinire, domnului Ilie Alexie, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 
PRE	EDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaz ă,  
Secretar al Jude ţului, 

                                                    Marin DOBRE 
 
 

Slatina, 25.03.2010  
Nr. 53 

 
/L.D. ( 2 ex.)           


