
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   

 
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea Listei obiectelor de achiziţie pentru care se 
solicită finanţarea prin Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei 
naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" pentru Căminul pentru 

persoane vârstnice Slatina  și a Notei justificative privind necesitatea 
achiziţiei de materiale  si echipamente pentru Căminul respectiv  

  
Având în vedere: 

 expunerea de motive nr. 3684/15.04.2014 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr.3685/15.04.2014; 

 raportul nr. 3686/15.04.2014 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 
Serviciului Dezvoltare Regională;  

 raportul nr.3907/23.04.2014  al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului; 

 raportul nr. 3905/23.04.2014 al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 raportul nr.3906/23.04.2014 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerţ ; 

 punctul 9.2. din Metodologia privind evaluarea, aprobarea și acordarea 
finanțării prin programul de interes național "Dezvoltarea reţelei 
naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 98/2014 
privind modificarea anexei la ordinul ministrului muncii, familiei și 
protecției sociale nr.1156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării prin programul de interes 
național "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele 
vârstnice"; 



 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; 
 Prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 
 Adresa nr. 23930/18.03.2014 a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 2830/20.03.2014 prin care se înaintează Raportul nr. 
23929/18.03.2014 cu propunerile DGASPC  referitoare la aprobarea 
Notei justificative privind necesitatea achiziţiei de materiale  si 
echipamente pentru Căminul pentru persoane vârstnice Slatina  și a 
Listei obiectelor de achiziţie pentru care se solicită finanţarea prin 
Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de 
cămine pentru persoanele vârstnice", și se solicită adoptarea unei 
hotărâri a Consiliului Județean Olt de aprobare a Notei justificative 
privind necesitatea achiziţiei de materiale  și echipamente pentru 
Căminul pentru persoane vârstnice Slatina  și a Listei obiectelor de 
achiziţie pentru care se solicită finanţarea prin Programul de interes 
naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele 
vârstnice"; 

 Adresa nr. 31286/10.04.2014 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 3623/11.04.2014, prin care se fac precizări referitoare la conținutul 
hotărârilor ce vor fi emise de Consiliul Județean ca urmare a solicitării 
formulate prin adresa nr.  23930/18.03.2014; 

  
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. d), alin. (5) lit. a), pct. 2  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 lista obiectelor de achiziție pentru care se solicită 
finanțarea prin Programul de interes național "Dezvoltarea reţelei naţionale 
de cămine pentru persoanele vârstnice", pentru Căminul pentru persoane 
vârstnice Slatina, comunicată de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt,  prevăzută în anexa nr. 1 . 
 

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind necesitatea achiziției de 
materiale și echipamente pentru Căminul pentru persoane vârstnice Slatina, în  



cadrul Programului de interes național "Dezvoltarea reţelei naţionale de 
cămine pentru persoanele vârstnice", comunicată de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexei nr. 2.  
  

Art.3. Consiliul Județean Olt se  angajează să utilizeze materialele și 
echipamentele achiziționate cu finanțare din program numai pentru dotarea 
căminului pentru persoane vârstnice Slatina  și beneficiarii acestuia. 

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt  să semneze 
cererea și contractul de finanțare, precum și documentele conexe. 

Art. 5. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Căminului  
pentru persoane vârstnice Slatina  prin care se evidenţiază faptul că acesta 
este organizat şi funcţionează cu respectarea condiţiilor de admitere a 
beneficiarilor în cămin şi a celor de finanţare, conform prevederilor Legii nr. 
17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este cel aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 173  din 28.11.2013. 

Art. 6.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, Buget-finanțe, 

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, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
     Contrasemnează,  
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