
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  încetarea derulării subproiectului de înfiinţare a Centrului de 
îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comuna Cungrea, 

judeţul Olt și renunțarea la finanțarea nerambursabilă  
 
 

Având în vedere: 
 
� expunerea de motive nr.666/17.01.2013 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.667/17.01.2013 ; 
� raportul comun nr. 668/17.01.2013  al  Serviciului Dezvoltare Regională și al 

Direcției Buget-Finanțe ; 
� raportul nr. 1260/30.01.2013 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului; 
� raportul nr.1242/30.01.2013 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii 
� raportul nr. 1240/30.01.2013 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 

activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
� raportul nr. 1238/30.01.2013 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
� raportul nr. 1234/30.01.2013 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
� Adresa DGASPC Olt nr. 85337/11.12.2012  înregistrată sub nr. 

11649/12.12.2012  la sediul Consiliului Județean Olt;  
� 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 ; 



� Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 149/29.11.2012 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru subproiectul CENTRU DE ÎNGRIJIRE 
DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC  din comuna Cungrea, 
judeţul Olt;  
� Hotărârea Consiliului Local al comunei Cungrea nr.26/27.09.2012 privind 

încetarea Proiectului Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de 
risc în comuna Cungrea, judeţul Olt; 
� Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt nr. 85338/11.12.2012  privind propunerile referitoare la încetarea derulării 
subproiectului de înfiinţare a Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul Olt și renunțarea la finanțarea 
nerambursabilă;  
� Convenția de implementare nr. 11227/669/18.02.2011  dintre DGASPC Olt 

și Primăria comunei Cungrea ; 
� 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; 

 
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 adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1.  Se aprobă încetarea derulării subproiectului de înfiinţare a Centrului 
de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul 
Olt, ca urmare a lipsei de fonduri ale unității administrativ-teritoriale Cungrea, în 
calitate de partener.  

 
Art.2. Se aprobă renunțarea la finanțarea nerambursabilă aferentă derulării 

subproiectului de înfiinţare a Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în 
situaţii de risc în comuna Cungrea, judeţul Olt.  

 
Art.3. Prevederile contrare prezentei hotărâri  își încetează aplicabilitatea. 
 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, Direcţiei Buget - Finanţe , Serviciului 

dezvoltare regională, 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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