
              
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

subproiectul CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII 
AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC  din comuna Cungrea, judeţul Olt 

 
Având în vedere: 
 
� expunerea de motive nr. 10320/8.11.2012 cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr.10321/8.11.2012 ; 
� raportul comun nr. 10322/8.11.2012 al Direcţiei Buget-Finanţe 

și Serviciului Dezvoltare Regională; 
� raportul nr. 11109/28.11.2012 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
� raportul nr. 11054/27.11.2012 al Comisiei pentru cultură, 

învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii 
şi culte; 
� raportul nr. 11057/27.11.2012 al Comisiei pentru muncă, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 
� raportul nr. 11110/28.11.2012 al Comisiei pentru organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 
� Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 53/25.03.2010 

privind aprobarea subproiectului de înfiinţare a unui Centru de 
îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comuna 



Cungrea, judeţul Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 39/31.03.2011 ; 

� Contractul de finanțare nr.56/23.11.2011 încheiat între 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ;  

� Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr. 76214/02.11.2012 privind 
propunerile referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai subproiectului CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI 
PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 10226/06.11.2012; 

� Hotărârea Guvernului României nr. 323/2007 pentru 
aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea 
abandonului copilului de către familie;  

� Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale ;  

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

� Prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 
2012. 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. b), e), alin.(3) lit.f), 
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 adoptă prezenta hotărâre: 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai subproiectului 
CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN 
SITUAŢII DE RISC din comuna Cungrea,  județul Olt, după cum 
urmează: 
 
a). Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):           509.387 lei  

din care C+M                       383.611 lei  
(în preţuri ale lunii ianuarie 2012, 1 Euro= 4,3563  lei la data de 
09.01.2012) 

  
b)   Capacitățile investiției:  



Suprafaţa totală desfaşurată: 231,10 mp                
Suprafaţa totală construită: 231,10 mp     
 
c). Durata de realizare a investiției: 9 (nouă) luni       
 
d). Surse de finanțare ale investiției :  

  Finanţarea obiectivului de investiţii se face din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale 
precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de 
investiţii publice aprobate conform legii după cum urmează: 
- din credit extern de la Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei:             339.194 lei  
- din bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale  :             63.993 lei      
- din bugetul Consiliului Local  Cungrea:    106.200 lei  
 (în preţuri ale lunii ianuarie 2012, 1 Euro= 4,3563  lei la data de 
09.01.2012, inclusiv TVA).  
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare 
regională, Direcţiei Economice , 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, Ministerului Muncii , Familiei și Protecției 
Sociale – Unitatea de Management a Programului  (MMFPS-UMP),  
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 

 
  Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 
                                                    Marin DOBRE 
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