
                 

 

 

 

 

 

     

 

 

           PROIECT 

 
Nr. 127/18.08.2020 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare 

integrate pentru viață independentă”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

PROIECT : PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață 
independentă  
Programul Operațional Capital Uman  
Operațiune compozită OS 4.12, O.S. 4.13 
Apel de proiecte POCU/738/4/20 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.8702/18.08.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 

38091/03.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8267/05.08.2020;  
➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu privire la  
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, cu 
rectificările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b),lit.d) și lit.e),alin.(5) lit.b) alin.(7) lit.a), 

art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă proiectul  “PAȘI SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate 
pentru viață independentă”, selectat pentru finanțare  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman , Operațiune compozită OS 4.12, O.S. 4.13, apel de proiecte 

POCU/738/4/20. 



Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „PAȘI SPRE VIITOR-
servicii comunitare integrate pentru viață independentă ”, în sumă  de 
4.308.809,60 lei din care:  

• Valoarea eligibilă nerambursabilă în sumă de 4.221.672,09 lei 

• Valoarea contribuției proprii eligibile în sumă de 87.137,51 lei 
 
Art.3. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului pe o perioadă de minim 

14 luni de la data finalizării acestuia. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt,  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 
 

                 INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
           AVIZAT  

Secretarul General al  Judeţului 
Marinela-Elena ILIE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

/L.D. ( 2 ex.)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de Hotărâre cu privire la:  aprobarea proiectului „PAȘI 

SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață 

independentă”și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea proiectului „PAȘI SPRE 

VIITOR - servicii comunitare integrate pentru viață independentă” și a 

cheltuielilor legate de proiect.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Operațiune 
compozită OS 4.12, O.S. 4.13, apel de proiecte POCU/738/4/20 proiectul 
PAȘI SPRE VIITOR - servicii comunitare integrate pentru viață 
independentă, acesta fiind selectat pentru finanțare , iar in prezent se află 
în derulare procedura de contractare. 

Obiectivul  general al proiectului: 
Creșterea calității serviciilor de sprijin pentru integrarea socio-

profesională și comunitară a copiilor și tinerilor proveniți din sistemul de 
protecție a copilului de tip rezidențial, tineri, care au părăsit sau se pregătesc 
să părăsescă sistemul de protecție de tip rezidențial. 

Proiectul propune o abordare integrată de intervenție pentru 77 de copii și 
tineri care au părăsit sau se pregătesc să părăsescă sistemul de protecție de 
tip rezidențial, abordare în care se regăsesc acțiuni de tipul:  

- Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale de sprjin pentru tranziția 
de la sistemul instituționalizat în comunitate ( un centru de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și o locuință protejată 
pentru tineri cu dizabilități)  

- Furnizarea de servicii personalizate de consiliere, orientare și mediere 
pe piața muncii și furnizarea de servicii de formare profesională 

- Acordarea de sprijin financiar pentru Prima Camera ( respectiv plata 
chiriei și a utilităților aferente pe o perioadă de maxim 2 ani) , 
concomitent cu servicii de consiliere și acompaniere pentru integrare 
sociala și comunitară 
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Proiectul va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt și se va derula pe o perioadă de 36 de luni  
( august 2020-iulie 2023). 

Proiectul de hotărâre propune următoarele : 
- aprobarea valorii totale eligibile a proiectului în sumă de 4.308.809,60 

lei din care:  

• Valoarea eligibilă nerambursabilă în sumă de 4.221.672,09 lei 

• Valoarea contribuției proprii eligibile în sumă de 87.137,51 lei 
- aprobarea asigurării sustenabilității proiectului pe o perioadă de minim 

14 luni de la data finalizării acestuia. 
 

 Proiectul de Hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „PAȘI SPRE 
VIITOR - servicii comunitare integrate pentru viață independentă “ și a 
cheltuielilor legate de proiect este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/L.D./2 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul dezvoltare regională  
Nr. 8709/18.08.2020 
 
 
 

                     AVIZAT 
 AVIZAT 
  VICEPREȘEDINTE           VICEPREȘEDINTE 
 Virgil DELUREANU              Ioan CIUGULEA 

 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la:  aprobarea proiectului „PAȘI 

SPRE VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață 

independentă” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a 
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Operațiune 
compozită OS 4.12, O.S. 4.13, apel de proiecte POCU/738/4/20 proiectul 
PAȘI SPRE VIITOR - servicii comunitare integrate pentru viață 
independentă, acesta fiind selectat pentru finanțare , iar in prezent se află 
în derulare procedura de contractare. 

Obiectivul  general al proiectului: 
Creșterea calității serviciilor de sprijin pentru integrarea socio-

profesională și comunitară a copiilor și tinerilor proveniți din sistemul de 
protecție a copilului de tip rezidențial, tineri care au părăsit sau se 
pregătesc să părăsescă sistemul de protecție de tip rezidențial. 

Proiectul propune o abordare integrată de intervenție pentru 77 de copii 
și tineri care au părăsit sau se pregătesc să părăsescă sistemul de 
protecție de tip rezidențial, abordare în care se regăsesc acțiuni de tipul:  

- Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale de sprjin pentru tranziția 
de la sistemul instituționalizat în comunitate ( un centru de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și o locuință 
protejată pentru tineri cu dizabilități)  

- Furnizarea de servicii personalizate de consiliere, orientare și 
mediere pe piața muncii și furnizarea de servicii de formare 
profesională 

- Acordarea de sprijin financiar pentru Prima Camera ( respectiv plata 
chiriei și a utilităților aferente pe o perioadă de maxim 2 ani) , 
concomitent cu servicii de consiliere și acompaniere pentru integrare 
sociala și comunitară 
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Proiectul va fi implementat de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt și se va derula pe o perioadă de 36 de 
luni  ( august 2020-iulie 2023). 

Proiectul de hotărâre propune următoarele : 
- aprobarea valorii totale eligibile a proiectului în sumă de 

4.308.809,60 lei din care:  

• Valoarea eligibilă nerambursabilă în sumă de 4.221.672,09 lei 

• Valoarea contribuției proprii eligibile în sumă de 87.137,51 lei 
- aprobarea asigurării sustenabilității proiectului pe o perioadă de 

minim 14 luni de la data finalizării acestuia. 
Proiectul de Hotărâre cu privire la : aprobarea proiectului „PAȘI SPRE 

VIITOR-servicii comunitare integrate pentru viață independentă “ și a 
cheltuielilor legate de proiect este întocmit cu respectarea prevederilor 
legale şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 
        
            
 

Şef serviciu juridic-contencios                                  Şef serviciu 
          Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                 Daniela LUNGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.D./L.D./2 ex. 


