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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
Drepturilor Copilului și Adopţie, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres  

în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în cadrul  
Programului  Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 22114/2018 – Q din 22.11.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 20106/14.11.2018  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Contractul de finanţare nr. POCU/480/4/19/127169 încheiat între Ministerul Fondurilor 
Europene și Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie; 
 - Raportul nr. 22116/2018 – W din 22.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;   
 - Raportul nr. 22363/2018 – A din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 22401/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 - Raportul nr. 22304/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 
pentru implementarea Strategiei naţionale; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale 
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014-2016; 

- prevederile Programului  Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară                    
4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritate de investiţie 9.iv-Creșterea accesului la 
servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii sociale de 
interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/Operaţiune compozită OS.4.5,4.14-Reducerea 
numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali;  
 - prevederile art. 114 alin. (1) lit.a) coroborat cu art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
  În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și 
Adopţie, la realizarea proiectului ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 
COD SMIS 127169,  depus în cadrul  Programului  Operaţional  Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritate de investiţie 9.iv-Creșterea 
accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii 
sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/Operaţiune compozită OS.4.5,4.14-
Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi 
maternali. 

 
Art.2(1) Valoarea totală a Contractului de finanţare de care va beneficia Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este de 20.572.293,71 lei. 
(2) Contribuţia proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa la implementarea proiectului este de 411.454,71 lei, conform Contractului de finanţare 
nr. POCU/480/4/19/127169 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie . 

 
Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare implementării 
proiectului prevăzut la art.1). 

 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 

ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 
Direcţiei Buget Finanţe și Serviciului Management de Proiect din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

 

    PREŞEDINTE, 
    VICTOR MORARU 

 
 
                                                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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