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privind: asiumanea unor oblfi1a{i de cii0e Dircctia Genera,ld de Asistenfd Sociali 9i
Pnitectja Copilului Galafi; in vderen dtryunerti 9i hryIementiii proieciului uDdmnitate

in ingrijirc"
lnigiator: Comel Hamza, Vicepregedintele Consiliului Judelului Galali ;
Numdrul de inregistrare gi data depunerii proiectului: 8437/28.10.2013

Consiliul Judelului Gala$;
Av6nd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judelului Galali;
Avdnd in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finante, strategii,

studii gi prognozd economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenli gi
proteclie sociald, invdldmAnt, sdnitate, culturd, activitili gtiinlifice, sportive gi de agrement gi

al Comisiei de specialitate nr. 6 de analizi privind administrarea 9i gestionarea patrimoniului,
investilii, lucriri publice gi de refacere a monumentelor istorice gi de arhitecturS;

AvAnd in vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de lnteres
Nalional ,,Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin infiinlarea
de servicii sociale alternative de tip reziden{ial pentru persoanele adulte cu handicap", anexd
la Ordinul ministrului muncii, familiei 9i proteclei sociale 9i persoanelor vdrstnice nr.
1771t2013;

Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) 9i alin. (5) lit. a) pct.2 din Legea nr.
21512001 privind administralia publici locali, republicatd, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;

in baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd localS,
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.1. Se aprobi depunerea gi implementarea de cetre Direclia Generald de Asistenld

Sociali 9i Proteclia Copilului Galali a proiectului ,,Demnitate in ingrijire".

Art.2. Se aprobd asigurarea cofinanlirii de minimum 10%, in bani, din valoarea
finanldrii nerambursabile solicitate de la Autoritatea finantatoare, respectiv Ministerul Muncii,
Familiei, Protecliei Sociale gi Persoanelor Varstnice, in sumd de 192.114 lei.

Art.3. Se aprobd asumarea angajamentului ci vor fi suportate toate cheltuielile
neeligibile identificate in elaborarea sau in faza de implementare a proiectului, precum 9i
toate costurile suplimentare din fonduri proprii, in cazul in care, pe parcursul implementirii
proiectului, in vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depdgirea bugetului
proiectului.

Art.4. Se aprobd asumarea costurilor de funclionare a serviciului rezidential nou
infiintat pentru o perioadd de cel pulin 10 ani de la darea in funcliune a acestuia.

Art.S. Se aprobd desemnarea nominald a managerului de proiect gi a membrilor
echipei de implementare astfel:
1. Manager de proiect - Popa Adelaida;
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2. Asistent manager de proiect - lsar Nicoleta;
3. Responsabil tehnic- Covalea Pduna;
4. Responsabil financiar - Codin Roxana;
5. Responsabil achizitii publice - Stroia Daniel;
6. Responsabil/coordonator locuinle protelate pq perioada implementarii proiectului (2 luni)
Calin Lechintan.

N1]1Q= Se imputernicegte doamna Manon Emilia Cristoloveanu, Director General al
Directiei Generale de Asistenla Sociale gi Protectia Copilului Galati, se semneze cererea 9i
convenlia de finanlare, precum 9i toata documentatia aferenta implementdrii proiectului.

Art.7. Se aproba asumarea directi a responsabilitdlii de citre Direclia GeneralS de
Asistente Sociald gi Protectia Copilului Galali, pentru managementul proiectului gi

angajamentul de a nu actiona ca intermediar.

A!!q. Prezenta hotdrAre devine caducd in cazul in care proiectul ,,Demnitate in
ingrijire" nu obline finantare.

A!!9. Prezenta hotdrdre se comunici Directiei Generale de Asistente SocialS gi

Proteclia Copilului Galati, Directiei Economie gi Finante, Directiei de Dezvoltare RegionalS 9i
Direcliei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali.

Co ntr as e mneazd oe ntr u le p alitate
Secretarul Jude!ului,
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