
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

cu privire la: aprobarea Conven ţiei de Colaborare între 
Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului 

Olt, Consiliul Jude ţean Olt şi Funda ţia Hope and Hope for 
Children Romania 

 
 

 
Având în vedere: 

 
- Expunerea de motive nr. 6721/02.08.2012 referitoare la 

Proiectul de Hotărâre nr.6722/02.08.2012; 
- Raportul nr.45469/04.07.2012, al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.5629/04.07.2012, cu privire la propunerea de 
aprobare a Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul Judeţean Olt şi 
Fundaţia Hope and Hope for Children Romania; 
   -   Raportul comun nr.6723/02.08.2012 al Direcţiei pentru 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget – Finanţe, Arhitectului 
Şef al Judeţului Olt, Serviciului Juridic-Contencios, Serviciului 
Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate, Serviciului 
Administrarea Patrimoniului, ULM şi Transport Judeţean; 



 
 

- Raportul nr.7217/20.08.2012 al Comisiei pentru Studii 
Economico-Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Raportul nr. 7250/20.08.2012  al Comisiei pentru Administraţie 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;  

- Raportul nr.7252/20.08.2012 al Comisiei pentru Muncă, 
Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.7254/20.08.2012 Comisia pentru Cultură, 
Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii 
şi Culte; 

- Raportul nr. 7255/20.08.2012 al Comisiei  pentru Organizare 
şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie şi 
Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice şi de 
Arhitectură; 

- Raportul nr. 7256/20.08.2012 al Comisiei pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 
 
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5), lit.a, 
pct.2, alin.(6) lit.a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
 Art.1. Se aprobă Convenţia de Colaborare între Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliul 
Judeţean Olt şi Fundaţia Hope and Homes for Children România 
(HHC România), prevăzută în anexă care face parte din prezenta 
hotărâre. 
 
 
       



 
        Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Fundaţiei Hope and 
Homes for Children România, Direcţiei Buget – Finanţe,  Direcţiei 
Administraţie Publică Locală, Arhitectului Şef al Judeţului Olt, 
Serviciului Juridic-Contencios, Serviciului Resurse Umane şi Relaţii 
cu Instituţii Subordonate, Serviciului Administrarea Patrimoniului, 
ULM şi Transport Judeţean, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.  
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Paul STĂNESCU 

 
        

 
 
 

 
 

 
     CONTRASEMNEAZĂ                                              
SECRETAR AL JUDE ŢULUI  

                                                                                      Marin DOBRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina 21.08.2012 
Nr. 91 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hot ărâre cu privire la: aprobarea 
Conven ţiei de Colaborare între Direc ţia General ă de Asisten ţă 

Social ă şi Protec ţia Copilului Olt, Consiliul Jude ţean Olt şi 
Funda ţia Hope and Hope for Children Romania 

 
 

  
Prin Raportul nr.45469/04.07.2012 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.5629/04.07.2012, se solicită şi se propune de 
această instituţie aprobarea unei convenţii de colaborare prin care 
se intenţionează realizarea unui parteneriat cu Fundaţia Hope and 
Home for Children România în vederea înfiinţării unei case de tip 
familial pentru copii şi tineri cu dizabilităţi şi susţinerii unor 
programe de prevenire a instituţionalizării, sprijinire a integrării în 
familie şi a integrării socio-profesionale, având în vedere 
obiectivele de reformare a sistemului de asistenţă şi protecţie a 
copilului (prin oferirea de condiţii cât mai apropiate mediului 
familial copiilor instituţionalizaţi) şi ţinând cont de necesitatea 
identificării de resurse financiare/materiale suplimentare în acest 
scop. 

Casa de tip familial va fi înfiinţată în municipiul Slatina şi se 
va adresa copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi care nu au posibilitatea 
de a creşte în familie. Casa va veni în sprijinul unor nevoi prioritare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Olt, respectiv aceea de a asigura servicii rezidenţiale adecvate 
pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi de a asigura continuitatea 
serviciilor pentru tinerii cu dizabilităţi care ar trebui preluaţi în 
centre de îngrijire şi asistenţă (centre care se confruntă cu 
dificultăţi crescute în preluarea acestor persoane). 

Durata Convenţiei de colaborare este de 2 ani de la data 
semnării convenţiei, cu posibilitatea de prelungire prin acordul 
părţilor.  



 Activităţile prevăzute în parteneriat precum şi contribuţiile 
aferente părţilor sunt cuprinse în Convenţia de Colaborare, anexă 
la Proiectul de Hotărâre şi în raportul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

 Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu 
prevederile actelor normative în vigoare, motiv pentru care  propun 
aprobarea acestuia în  forma în care a fost redactat.  

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S./C.S./2ex. 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Direc ţia pentru Administra ţie Public ă Local ă 
Direc ţia Buget – Finan ţe   
Arhitectul Şef al Jude ţului Olt  



Serviciul Juridic-Contencios  
Serviciul Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, ULM şi Transport Jude ţean 
Nr. 6723/02.08.2012                                              
 
 
                              
                                                                                      Avizat, 
                                                                              VICEPREŞEDINTE 
                                                                               Marius OPRESCU 
             Avizat, 
   VICEPREŞEDINTE 
     Ioan CIUGULEA 
 
 

R A P O R T 
 

cu privire la: aprobarea Conven ţiei de Colaborare între 
Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului 

Olt, Consiliul Jude ţean Olt şi Funda ţia Hope and Hope for 
Children Romania 

 
 

Prin Raportul nr.45469/04.07.2012 al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Olt, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.5629/04.07.2012, se solicită şi se propune de această instituţie 
aprobarea unei convenţii de colaborare prin care se intenţionează realizarea 
unui parteneriat cu Fundaţia Hope and Home for Children România în 
vederea înfiinţării unei case de tip familial pentru copii şi tineri cu dizabilităţi 
şi susţinerii unor programe de prevenire a instituţionalizării, sprijinire a 
integrării în familie şi a integrării socio-profesionale, având în vedere 
obiectivele de reformare a sistemului de asistenţă şi protecţie a copilului 
(prin oferirea de condiţii cât mai apropiate mediului familial copiilor 
instituţionalizaţi) şi ţinând cont de necesitatea identificării de resurse 
financiare/materiale suplimentare în acest scop. 

Casa de tip familial va fi înfiinţată în municipiul Slatina şi se va adresa 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi care nu au posibilitatea de a creşte în 
familie. Casa va veni în sprijinul unor nevoi prioritare ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt, respectiv aceea de a asigura 
servicii rezidenţiale adecvate pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi de a asigura 
continuitatea serviciilor pentru tinerii cu dizabilităţi care ar trebui preluaţi în 



centre de îngrijire şi asistenţă (centre care se confruntă cu dificultăţi 
crescute în preluarea acestor persoane). 

Durata Convenţiei de colaborare este de 2 ani de la data semnării 
convenţiei, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.  

 
Parteneriatul prevede următoarele activităţi: 
1. Crearea unei case de tip familial în municipiul Slatina, cu o 

capacitate de 12 locuri pentru copii şi tineri cu dizabilităţi. 
Contribuţiile părţilor: 

- Fundaţia Hope and Home for Children România va suporta 
cheltuielile pentru achiziţionarea terenului, construirea casei şi dotarea 
acesteia, după care va dona casa Consiliului Judeţean Olt, respectiv 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt, termenul 
limită pentru construirea casei este luna iunie 2013. 

-     Casa de tip familial construită de Fundaţia Hope and Home for 
Children România intră în domeniul public al judeţului Olt şi administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în baza 
unui Protocol de transfer, iar bunurile mobile alcătuind dotarea casei de tip 
familial vor fi obligatoriu donate de către Fundaţie înainte de finalizarea 
proiectului. 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt asigură 
susţinerea financiară pentru toate cheltuielile necesare de întreţinere a 
imobilului în cauză (cheltuieli de administrare, de întreţinere, cheltuieli 
curente pentru încălzire, electricitate, apă, salubrizare) de la data transferului 
grupului de copii în casă. 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt 
asigură cheltuielile reprezentând drepturile salariale ale angajaţilor, hrana 
celor asistaţi, alte cheltuieli conform legilor în vigoare, de la data punerii în 
funcţiune a casei de tip familial 
 
 Conform HG nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale, numărul de posturi cu care va fi suplimentată 
organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Olt va fi de 9 persoane, iar costurile de funcţionare se vor încadra în 
standardul de cost de 24.409 lei / beneficiar/ an (incluzând costuri cu salariile 
personalului, hrana şi alte drepturi ale beneficiarilor, costurile de întreţinere, 
utilităţi). 

Aceste cheltuieli vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt, pentru anul 2013. 

 
           2. Formarea continuă a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Olt :  



-         Fundaţia Hope and Home for Children România va suporta toate 
costurile aferente formării. 
-      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt/ 
Consiliul Judeţean Olt va colabora cu Fundaţia în selectarea personalului şi 
comunicarea informaţiilor necesare pentru organizarea cursurilor. 
 

3.  Susţinerea unui program de prevenire a separării copilului de 
familie 

- Fundaţia Hope and Home for Children România va suporta toate 
costurile aferente acordării sprijinului financiar/ material. 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt/ 
Consiliul Judeţean Olt va colabora cu Fundaţia în identificarea, selecţia, 
intervenţia şi monitorizarea cazurilor. 
 

4. Susţinerea unui program de reintegrare familială 
- Fundaţia Hope and Home for Children România va suporta toate 
costurile aferente acordării sprijinului financiar/ material. 
-      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt/ 
Consiliul Judeţean Olt va colabora cu Fundaţia în identificarea, selecţia, 
intervenţia şi monitorizarea cazurilor. 
 
 5. Susţinerea unui program de integrare socio-profesională a tinerilor 
din sistemul de protecţie 
-              Fundaţia Hope and Home for Children România va suporta toate 
costurile aferente acordării sprijinului financiar/ material. 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt/ 
Consiliul Judeţean Olt va colabora cu Fundaţia în identificarea, selecţia, 
intervenţia şi monitorizarea cazurilor. 

Proiectul de Hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile 
actelor normative în vigoare, motiv pentru care  propunem aprobarea 
acestuia în  forma sub care a fost redactat şi prezentat.  
 

   Director Executiv,            Director Executiv,  
Constanţa DUMITRU         Adrian LĂCRARU 
 
 
 
 
 

Arhitect Şef al Judeţului                                Şef Serviciu Juridic Contencios, 
Ovidiu DAVIDESCU         Ana- Venera ŞTEFĂNESCU 
 
 
 

Şef Serviciul Resurse Umane şi Relaţii              Şef Serviciul Administrarea               

     cu Instituţii Subordonate,      Patrimoniului, ULM şi  



         Constantina BĂLAN               Transport Judeţean 
           Costinel NETCU 

                                                                   
 

C.S./C.S../2ex. 


