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RAPORT
Privind completarea Hotirflrii nr. 56 din 16.07,2013 de aprobarea participirii

jude{ului Ialomi{a prin Consiliul Jude{ean lalomi{a la parteneriatul interjude{ean qi
interregional de implementare gi finan{are a proiectului ,,Programe integrate pentru
resurse umane de calitate in mediul rural din jude{ele Tulcea qi Ialomi{a oo din Programul
Opera{ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 qi numirea echipei de
implementarea proiectului din cadrul Consiliului Jude{ean Ialomi{a .

Urmare a semndrii contractului de finanlare POSDRU1I3515.2./S|I25I87 inregistrat la
Organismul Intermediar Regional POSDRU la nr.4393126.03.2014, in care Consiliul
Jude{ean Ialomila are calitatea de Partener 2, conform HCJ nr. 56116.07.2013 s-a aprobat
cofinanlarea de 10.000 lei .
Prin Acordul de parteneriat nr.640 din 12 iunie 2013 aprobat prin HCJ nr. 56116.07.2013
Consiliul Jude{ean lalomifa contribuie la cofinanfarea proiectului in afard de suma de 10.000
lei gi cu suma de 55.800,00 lei pentru serviciile de recrutare grup fintd sumd care se va teturna
Consiliului Jude{ean Ialomifa.

Derulat pe parcursul a 15 luni proiectul urmdregte cregterea calitdlii profesionale , personale gi a
gradului de ocupabilitate a qomerilor , persoanelor inactive , persoanelor in cdutarea unui loc de
muncd din mediul rural din 20 comune din partea de vest a judeJului lalomila.

Implementarea proiectului a demarat la I aprilie 2014 , iar activitdlile pentru care este
responsabil Consiliul Judefean Ialomila ca Partener 2 sunt programate ?n primele luni de
implementare gi de care depinde derularea ulterioard a proiectului .
Activitdtile responsabilului din partea Consiliului Judelean Ialomila sunt desftgurate in
conformitate cu Art. 6 din Acordul de parteneriat gi anume :

-Participarea la activitatea 2 ,,Informare gi publicitate ,, gi la activitatea 3 ,,recrutarea gi
seleclia grupului tint6" ;

-Asigurarea de resurse materiale pentru implementarea proiectului - spaliu birouri .
Pe perioada implementdrii proiectului in baza Acordului de parteneriat partenerul I CJ

Tulcea gi partenerul2 CJ Ialomila vor angajata cheltuieli eligibile .
Valoarea cheltuielilor eligibile care se vor angaja de Partenerul 2 respectiv Consiliul

Judetean Ialomila pe perioada proiectului este de 55.800,00 lei inclusiv TVA qi sunt cuprinse in
bugetul proiectului aprobat ca anex6la contractul de finan{are nr. POSDRU t3515.2.15/125187 cu
suma de I11.600 lei (pentru 2 parteneri) prevdnttd la capitolul 3.4. reprezentind valoare activitifl
subcontractate /externalizate servicii de recrutare grup fintd gi este rcpartizatd celor doi parteneri
de proiect din care 55.800 lei/partener respectiv CJ lalomi{a. Suma de 55.800,00 lei reprezintd
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serviciile de recrutare grup lintd , va fi decontatd din proiect gi este prevdzutd la art. 7
,,Angajamente financiare intre Parteneri" subcapitolul 7.1. din ACORDUL DE PARTENERIAT
nr. 640 dn 12 iulie 2013.

Men{iondm cd pentru suma de 55.800,00 lei , angajatd de cdtre CJ Ialomifa cheltuieli
pentru servicii de ,,Recrutarea qi seleclia grupului {int6' se va efectua o platd directd pe bazd de
facturd la prestatorul de servicii care va fi selectat de Consiliul Judelean lalomila.

Deoarece in HCJ nr. 56 din T6.07.2013 nu a fost aprobatd aceastd sumd explicit,
considerdm cI este necesard complOtarea prevederilor HCJ astfel incit sd fie precizate toate
angajamentele financiare ale Consiliului Judelean lalomi{a.

Suma de 55.800,00 lei a fost prevdzuti doar in Acordul de Parteneriat nr. 640 din 12 iunie
2013lapagina 306 din acord.

Fa!6 de cele prezentate mai sus , vd rugdm sd analizali gi sd decideli :
1. -Completarea HCJ nr.56 din 16.07.2013 de aprobarea participdrii jude{ului Ialomifa prin
Consiliul Jude{ean Ialomila la parteneriatul interjudefean qi interregional de implementare qi
finanlare a proiectului ,,Programe integtate pentru resurse umane de calitate in mediul rural din
jude{ele Tulcea gi Ialomila,, din Programul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2AB prin prevederea sumei de 55.800,00 lei care cuprinde gi TVA ?n contul ce va fi
deschis de Consiliul Judefean Ialomila reprezentAnd cheltuiala eligibild ce va fi decontatd prin
proiect. Din aceastd sumd CJ Ialomifa va achita servicii de ,,recrutarea gi selectia grupului lintd"
qi va depune la ADD Tulcea facturile pentru rambursarea cheltuielilor .

I/Red.DoinaGANGANaw*7w
/


