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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea moditicšrli HotArArii Consiliului Judetean nr. 318/25.11.2020 de aprobare a
Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii
Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pascani, judetul lasi si a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judelean
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr.

GArt) C\--1C)
•
/

t_,

a Presedintelui Consiliului Judetean
lasi la proiectul de hotšrdre privind aprobarea modificarii Hotšrdrii Consiliului Judetean
nr. 318/25.11.2020 de aprobare a Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail
Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pascani, judetul
la§i si a cheltuielilor legate de proiect i•
r/7
Raportul de specialitate nr. 6:19z//d--emis de cštre Directia Proiecte si
Dezvoltare Durabilš din cadrul Consiliului Judetean lasi;
Adresa nr. 4504/11.02.2022, inregistratš la Registratura Consiliului Judetean lasi sub nr.
6082/11.02.2022, prin care Directia Generalš de Asistentš Socialš si Protectia Copilului
lasi transmite Nota de fundamentare nr. 4503/11.02.2022, in vederea aprobarii modificarii
Hotardrii Consiliului Judetean lasi nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului "
Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
„Mihail Sadoveanu"— Pascani, judetul lasi si a cheltuielilor legate de proiect;
Horardrea Consilului Judetean lasi nr. 318/25.11.2020 de aprobare a Proiectului
"inchiderea Centrului Rezidential "Mihai Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii
Sociale "Mihai Sadoveanu" Pascani, judetul lasi", a cheltuielilor legate de proiect si
imputernicirea d-lui lon Florin de a semna actele necesare si contractul de finantare in
numele Directiei Generale de Asistentš Socialš si Protectia Copilului lasi;
Avizul de conformitate nr. 26516/27.10.2020 a proiectului "inchiderea Centrului
Rezidential "Mihai Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihai Sadoveanu"
Pascani, judetul emis de Autoritatea Nationalš pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilitšti, Copii si Adoptii;
Proiectul " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de
Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pascani, depus spre finantare in anul 2020 in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritarš 8. Dezvoltarea infrastructurii
de sdnatate si sociale", Obiectiv specific 8.3." Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale", grupul vulnerabil• copii, apelul 3, fiind inregistrat in My SMIS: COD 130249;
Hotdrarea Consiliului Judelean lasi nr. 216/ 29.07.2020 de aprobare a depunerii unei
cereri de finantare nerambursabilš in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020
Axa prioritarš 8. Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale", Obiectiv specific 8.3.
"Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii — Apel 3, in
vederea inchiderii Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul lasi si
dezvoltdrii de servicii sociale in comunitate.
Hotardrea Consiliului Judetean lasi nr. 285/30.09.2014 de aprobare a Strategiei Judetene
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020;

▪ Acordul de Parteneriat cu Romdnia, aprobat de Comisia Europeand pentru perioada
2014-2020;
- Hotšrdrea Consiliului Judetean lasi nr. 193/21.12.2004 privind infiintarea Directiei
Generale de Asistentš Sociala si Protectia Copilului;
▪ H.G.nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare
ale Directiei Generale de Asistentš Socialš si Protectia Copilului lasi;
Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
▪ O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completšrile ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicatš, cu
modificšrile si completšrile ulterioare;
▪ Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, care a intrat in vigoare la data de 27.02.2017, referitoare la
revizuirea, ori de cite ori este necesar, a devizului general pe parcursul executiei
obiectivului de investitii, prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, prin compensarea
cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intrš in componenta lucršrilor
de constructii-montaj din devizul general, cu incadrarea in valoarea totalš de finantare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completšrile
ulterioare;
▪ Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completšrile ulterioare;
▪ Dispozitiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
in temeiul competentelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrative:
HOTAR4TE:
Art. I. Hotšrdrea Consilului Judetean lasi nr. 318/25.11.2020 de aprobare a Proiectului
"Inchiderea Centrului Rezidential "Mihai Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
"Mihai Sadoveanu" Pascani, judetul a cheltuielilor legate de proiect si imputernicirea dlui lon Florin de a semna actele necesare si contractul de finantare in numele Direc•iei
Generale de Asistentš Socialš si Protectia Copilului lasi, in vederea finantšrii proiectului prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8—„Dezvoltarea infrastructurii de
sšnštate si sociale", Obiectiv specific 8.3.„Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale",
grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 3, se modificš dupš
cum urmeazd:
1. Art.2. se modificš si va avea urmštorul cuprins:
"Se aproba valoarea totala a Proiectului "Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu"
din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani in cuantum de
4.823.291,73 lei (inclusiv TVA)."

2. Art.3. se modificd si va avea urmdtorul cuprins:
"Se aproba contributia proprie in proiect in valoare de 119.117,55 lei reprezentand achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (23.114,00 leij, cat contributia de 2% din
valoarea eligibila a proiectului (96.003,55 lei) reprezentand cofinantarea Proiectului
"Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
"Mihail Sadoveanu" Pascani, Judetul lasi"

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotardrii Consiliului Judetean nr. 318/25.11.2020 de aprobare a
Proiectului "inchiderea Centrului Rezidential "Mihai Sadoveanu" din cadrul Centrului de
Servicii Sociale "Mihai Sadoveanu" Pascani, judetul lasi", a cheltuielilor legate de proiect si
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imputernicirea d-lui lon Florin de a semna actele necesare si contractul de finantare in
numele Directiei Generale de Asistentš Socialš §i Protectia Copilului in vederea finantšrii
acestuia prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarš 8—„Dezvoltarea
infrastructurii de sšnštate si sociale", Obiectiv specific 8.3.„Cresterea gradului de acoperire cu
servicii sociale", grupul vulnerabil: copii, apelul de proiecte: P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C- apel 3,
ramAn neschimbate.
Art. III. Prevederile prezentei Hotšrari vor fi duse la indeplinire de cštre Directia Economicš
din cadrul Consiliului Judetean lasi si Directia Generalš de Asistentš Socialš si Protectia
Copilului lasi.
Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicatš in copie catre Institutia Prefectului Judetului lasi,
Directia Economicš din cadrul Consiliului Judetean lasi si Directia Generalš de Asistentš
Socialš Protectia Copilului lasi.
Art.V. Aducerea la cunostinta publicš a prevederilor prezentei hotšrari va fi asiguratš de catre
compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atributii in acest sens.
Datš astšzi,

2022

Vizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
Lacramioara VERNICAvDASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabri la ALUNGULESEI

Sustine proiectul de hotšrare:
D.G.A.S.P.C.
Director General ION Florin

SERVICIUL JURIDICCONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr Simona DRAGOMIR
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Referat de aprobare
La proiectul de hotfirfire privind aprobarea modificarii Hotšrarii Consiliului Judelean Iasi
nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail
Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pascani, judetul
Ia§i si a cheltuielilor legate de proiect

Avfind in vedere :

Adresa nr. 4504/11.02.2022, inregistratš la Consiliul Judetean Ia§i sub nr. 6082/11.02.2022,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, a inaintat Nota de fundamentare
nr. 4503/11.02.2022, in vederea aprobarii modificarii HotArarii Consiliului Judetean Iasi
nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail
Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pascani, judetul
Iasi si a cheltuielilor legate de proiect.
Hotšrfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 216/ 29.07.2020 prin care a fost aprobatd depunerea
unei cereri de finantare nerambursabilš
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarš 8. Dezvoltarea infrastructurii de
sanatate si sociale", Obiectiv specific 8.3. "Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale",
grupul vulnerabil: copii — Apel 3, in vederea inchiderii Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu"
Pascani, judetul Iasi dezvoltšrii de servicii sociale in comunitate.
Hotšrfirea Consilului Judetean Iasi nr. 318/25.11.2020 prin care au fost aprobate
cheltuielile legate de proiect.
Ca urmare a celor specificate mai sus vš rugdm sa analizati $i sa aprobati modificarea
Hotširdrii Consiliului Judetean nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului " Inchiderea
Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail

Sadoveanu"— PaFani, judetul Ia0 si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si
completarile ulterioare, astfel :
➢ Art.2 se modificd $i va avea urmdtorul cuprins: "Se aproba valoarea totala a Proiectului
"Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
"Mihail Sadoveanu" Pascani in cuantum de 4.823.291,73 lei (inclusiv TVA).
➢ Art.3 se modificd $i va avea urmdtorul cuprins: "Se aproba contributia proprie in proiect in
valoare de 119.117,55 lei reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului
(23.114,00 lei), cat contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului (96.003,55 lei)
reprezentand cofinantarea Proiectului "Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din
cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, Judetul Iasi
➢

Restul prevederilor din Hofdrdrea Consiliului Judefean Ia$i nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea
Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de
si a cheltuielilor legate de proiect,
Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— PaFani, judetul
cu modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificarii Hotardrii Consiliului Judetean Ia§i nr. 318/25.11.2020 privind
aprobarea Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul
Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pa§cani, judeful Ia§i si a cheltuielilor legate
de proiect

Prin Adresa nr. 4504/11.02.2022, inregistratd la Consiliul Judetean Ia§i sub
nr. 6082/11.02.2022, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, a inaintat Nota de
fundamentare nr. 4503/11.02.2022, in vederea aprobarii modificarii Hotdrdrii Consiliului Judetean
Ia§i nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidenfial „Mihail

Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pa§cani, judeful
Ia§i si a cheltuielilor legate de proiect.
Prin Hotšrfirea Consiliului Judefean Ia§i nr. 216/ 29.07.2020 a fost aprobata depunerea unei
cereri de finantare nerambursabild in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa
prioritarš 8. Dezvoltarea infrastructurii de sanatate $i sociale", Obiectiv specific 8.3. "Cre§terea
gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii — Apel 3, in vederea inchiderii
Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul Ia$i $i dezvoltšrii de servicii sociale in
comunitate.
Prin proiectul "inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Complexului
de Servicii "Mihail Sadoveanu", Pasani, judetul Ia§i" vor fi construite §i dotate 2 case de tip
familial (12 copii/casutA) §i va fi infiinfat 1 Centru specializat de zi pentru formarea
deprinderilor de viatš independentš (prin reabilitare/modemizarea clAdirii Addpostului de Zi $i
Noapte din cadrul Complexului de Servicii „Mihail Sadoveanu" Pasani $i reorganizarea vechiului
serviciu social):
✓ Scopul construirii caselor de tip familial (CTF) este de a asigura asistenta $i ingrijire copiilor $i
tinerilor din centrele de plasament inchise $i pentru care nu au putut fi identificate alte solutii de
ingrijire in familie. Noile case de tip familial vor fi amplasate in comunitate, tinand cont de
mijloacele de transport §i de distantd, astfel incdt sd permitd accesul facil al copiilor la servicii
medicale, recreere si §coald. Prin implementarea proiectului se va asigura fumizarea serviciilor
sociale, prin desfa$urarea unnštoarele activitAti: gazduire, cazare pe perioada mentinerii active a

mšsurii de protectie speciald, asigurarea hranei, educare, ingrijire personalš si curštenie,
supraveghere, socializare si activitšti recreative.
✓ Centrul de Zi va functiona in proximitatea celorlalte servicii complementare din comunitate,
fiind accesibil viitorilor beneficiari prin existenta infrastructurii si a mijloacelor de transport in
comun. Capacitatea Centrului de Zi va fi de 24 de beneficiari, fete si baieti , atat copii si tineri
care beneficiazd de ocrotire in cadrul caselor de tip familial ce vor fi construite prin proiect, cat
copii si tineri din comunitate. Centrul de zi asigurš, pe timpul zilei, activitgi de ingrijire,
educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viatš independentd,
profesionald pentru copii, cat si a unor activitgi de sprijin, consiliere si
orientare scolarš
educare pentru pdrinti sau reprezentantii legali, precum pentru alte persoane care au in ingrijire
unul sau mai multi copii.
inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu"
din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul Iasi"
Suprafata mp
Stradaintunar cadastral
Localitate
Obkctiv de
investitii
Teren aflat in administrarea
Numar cadastral 61861
Sat Cozmesti, com.
DGASPC, in suprafatš de
Stolniceni Prajescu,
CTF 1
1709 mp
judetul Iasi
Teren aflat in administrarea
Numšr cadastral 61860
Sat Cozmesti, com.
DGASPC, in suprafatš de
Stolniceni Prajescu,
CTF 2
3850 mp
judetul Iasi
ClAdire aflatd in
Municipiul Pascani, Str.V.Alecsandri nr.5,
administrarea DGASPC
Pascani, judetul Iasi
Centru de Zi judetul Iasi
Numšr cadastral 61308
"

Nr
1

2

3

In data de 27.11.2020 proiectul a fost depus spre finantare in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritard 8. Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate sociale",
Obiectiv specific 8.3." Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii,
Apelul 3, fiind inregistrat in My SMIS: COD 143640.
Prin Hotšrirea Consilului Judetean Iasi nr. 318/25.11.2020 au fost stabilite cheltuielile
legate de proiect, documentul fiind depus in aplicatia My Smis impreund cu cererea de finantare.
Proiectul se aftš in etapa de contractare, premergštoare semnirii contractului de
finantare.
Ca urmare a solicitarilor de clarifichi ale comitetului de evaluare, la finalul etapei de
evaluare tehnico-financiard au fost realizate modifichi asupra devizului general si a bugetului
proiectului.
Prin urmare, comitetul de evaluare ADR-SE, a stabilit cš:
✓ o serie de elemente din cadrul listei de echipamente/dotari/servicii se incadreazd in categoria
obiectelor consumabile, astfel cheltuieliele aferente acestora, in valoare de 19.200 lei fard TVA,
respectiv 22.848 lei cu TVA, au fost apreciate ca fiind neeligibile;

✓ in urma solicitdrilor comitetului de evaluare de a corela valorile dintre Bugetul proiectului —
Activitati si cheltuieli si Planul de achizitii, a fost modificatd valoarea totald a bugetului prin
adaugarea sumei de 266 lei, reprezentand cheltuieli neeligibile.
Aceste modificdri au dus la o crestere a valorii totale a bugetului proiectului (aprobat initial
prin Hotšršrea Consiliului Judetean Ia§i nr 318/25.11.2020) cu 266 lei, precum si a valorii aferentš
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, care vor fi in cuantum de 23.114 lei.
Modificdrile operate nu au repercusiuni asupra caracteristicilor tehnice ale investitiilor ce
urmeazš a fi realizate.
in conformitate cu Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, solicitantul va asigura contributia
proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum
si asigurarea altor sume necesare implementdrii proiectului.
Astfel, sursele de finantare ale proiectului sunt urmdtoarele:
DE FINAN ARE A PROIECTULUI
NR.
CRT.
I
a.
b.
II
a.
b.
III

SURSE DE FINANTARE
Valoarea totalš a cererii de finantare, din care
Valoarea totala neeligibild, inclusiv TVA aferent
Valoarea totala eligibilš, inclusiv TVA aferent
Contributia proprie, din care
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA
aferent
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA
aferent
ASISTENTX FINANCIARA NERAMBURSABILA
SOLICITATik
:

:

lei
4.823.291,73
23.114,00
4.800.177,73
119.117,55
96.003,55
23.114,00
4.704.174,18

Ca urmare a celor specificate mai sus va rugdm sd analizafi si sd aprobati modificarea
Hotdrdrii Consiliului Judetean nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului " Inchiderea
Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail
si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si
Sadoveanu"— PaFani, judetul
completarile ulterioare, astfel :
➢ Art.2 se modificd si va avea urmatorul cuprins: "Se aproba valoarea totala a Proiectului
"Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
"Mihail Sadoveanu" Pascani in cuantum de 4.823.291,73 lei (inclusiv TVA).
➢ Art.3 se modificd si va avea urmštorul cuprins: "Se aproba contributia proprie in proiect in
valoare de 119.117,55 lei reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului
(23.114,00 lei), cat contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului (96.003,55 lei)
reprezentand cofinantarea Proiectului "Inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din
cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, Judetul Iasi

➢

Restul prevederilor din HotArdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea
Proiectului " Inchiderea Centrul Rezidential „Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de
Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu"— Pwani, judetul Ia0 si a cheltuielilor legate de proiect,
cu modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate.

Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,
Crenguta Manuela Lungu
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar u intocmitorul inscrisului

7
intocmit,
Andreea Patrascu
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
fundamentarii si legalitatii acestui inscris oficial

Nota: Directia de Proiecte Dezvoltare Durabilti, intocmeste Raportul de specialitate in conformitate cu cele
solicitate de catre Directia Generard de Asistentd Sociald si Protectia Copilului lasi si a procedurilor de
lucru privind adoptarea hottircirilor Consiliului Judetean lasi, Cod PLG nr. 003.
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CONSILIUL JUDETEAN IASI
In atentia Domnului Pmedinte

Vš. Mainam in vederea analizei

supunerii dezbaterii Plenului Consiliului Judetean Nota

fundamentare nr.

eaeaprivind aprobarea modificarii H.CJ Nr. 318/25.11.2020

privind aprobarea Proiectului "inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul
Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pmcani, judetul Ia0" a cheltuielilor legate de
proiect.

Dire or General
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De acord sš se supunš dezbaterii
Plenului Consiliului Judetean Iasi
PRESEDINTE
Costel ALEXE

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind aprobarea modificarii H.CJ Nr. 318/25.11.2020 privind aprobarea Proiectului
"inchiderea Centrului Rezidenlial "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii
Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul Iasi" si a cheltuielilor legate de proiect
Prin Hotfirfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 216/ 29.07.2020 a fost aprobatš
depunerea unei cereri de finantare nerambursabilš in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 Axa prioritard 8. Dezvoltarea infrastructurii de sšnatate sociale", Obiectiv
specific 8.3." Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul vulnerabil: copii —
Apel 3, in vederea inchiderii Centrului Rezidetnial "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul Iasi
si dezvoltkii de servicii sociale in comunitate.
Prin proiectul "inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul
Complexului de Servicii "Mihail Sadoveanu", Pascani, judetul Iasi" vor fi construite $i
dotate 2 case de tip familial (12 copii/casutš) si va fi infiintat 1 Centru specializat de zi
pentru formarea deprinderilor de viatš independentš (prin reabilitare/modernizarea
clAdirii Adšpostului de Zi si Noapte din cadrul Complexului de Servicii „Mihail Sadoveanu"
Pascani reorganizarea vechiului serviciu social).
✓ Scopul construirii caselor de tip familial (CTF) este de a asigura asistentš si
ingrijire copiilor si tinerilor din centrele de plasament inchise si pentru care nu
au putut fl identificate alte solutii de ingrijire in familie. Noile case de tip
familial vor fi amplasate in comunitate, tindnd cont de mijloacele de transport
$i de distantš, astfel inck sa permitš accesul facil al copiilor la servicii
medicale, recreere si scoalš. Prin implementarea proiectului se va asigura
thrnivarea serviciilor sociale, prin desfšsurarea urmatoarele activitAti: gAzduire,
cazare pe perioada mentinerii active a mšsurii de protectie specialš, asigurarea
hranei, educare, ingrijire personalš si curštenie, supraveghere, socializare
activitAti recreative.
✓ Centrul de Zi va functiona in proximitatea celorlalte servicii complementare
din comunitate, fiind accesibil viitorilor beneficiari prin existenta infrastructurii
a mijloacelor de transport in comun. Capacitatea Centrului de Zi va fi de 24
de beneficiari, fete si bšieti , atat copii si tineri care beneficiaza de ocrotire in
cadrul caselor de tip familial ce vor fi construite prin proiect, cdt si copii si
tineri din comunitate. Centrul de zi asigurš, pe timpul zilei, activitšti de
ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de
viatš independentš, orientare scolard si profesionalš pentru copii, cdt si a unor
activitšti de sprijin, consiliere si educare pentru parinti sau reprezentantii legali,
precum pentru alte persoane care au in ingrijire unul sau mai mutti copii.
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proiectul
inchiderea Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu"
din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul Iasi"
Suprafata mp
Strada/numar cadastral
Localitate
Nr Obiectiv
de
investitii
Sat Connesti, com, Numšr cadastral 61861 Teren aflat in
1
administrarea DGASPC, in
Stolniceni Pršjescu,
CTF 1
suprafatš de 1709 mp
judetul Iasi
Sat Cozmesti, com. Numar cadastral 61860 Teren aflat in
2
administrarea DGASPC, in
Stolniceni Prdjescu,
CTF 2
suprafal de 3850 inp
juderal Iasi
Clddire aflatš in
Municipiul Pascani, Str.V.Alecsandri nr.5,
3
administrarea DGASPC
Pascani, judetul Iasi
Centru de judetul Iasi
Numar cadastral 61308
Zi
"

In data de 27.11.2020 proiectul a fost depus spre finantare in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritarš 8. Dezvoltarea infrastructurii de s'A'natate
sociale", Obiectiv specific 8.3." Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul
vulnerabil: copii, Apelul 3, fiind inregistrat in My SMIS: COD 143640.
Prin Hotirfirea Consilului Judetean Iasi nr.318/25.11.2020 au fost stabilite
cheltuielile legate de proiect, documentul fiind depus in aplicatia My Smis impreund cu
cererea de finantare.
Proiectul se affil in etapa de contractare, premergštoare semnirii contractului de
finantare.
Ca urmare a solicitdrilor de clarificdri ale comitetului de evaluare, la finalul etapei de
evaluare tehnico-financiard au fost realizate modificki asupra devizului general a bugetului
proiectului.
Prin urmare, comitetul de evaluare ADR-SE, a stabilit cš:
✓ o serie de elemente din cadrul listei de echipamente/dotari/servicii se
incadreazd in categoria obiectelor consumabile, astfel cheltuieliele aferente
acestora, in valoare de 19.200 lei rard TVA, respectiv 22.848 lei cu TVA, au
fost apreciate ca fiind neeligibile;
in
urma solicitdrilor comitetului de evaluare de a corela valorile dintre Bugetul
✓
proiectului — Activitati si cheltuieli si Planul de achizitii, a fost modificafd
valoarea totald a bugetului prin adaugarea sumei de 266 lei, reprezenfand
cheltuieli neeligibile.
Aceste modificdri au dus la o crestere a valorii totale a bugetului proiectului (aprobat
initial prin Hotšršrea Consiliului Judetean Iasi nr 318/25.11.2020) cu 266 lei, precum si a
valorii aferentš cheltuielilor neeligibile ale proiectului, care vor fi in cuantum de 23.114 lei.
Modificdrile operate nu au repercusiuni asupra caracteristicilor tehnice ale investitiilor ce
urmeazd a fi realizate.
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in conformitate cu Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, solicitantul va asigura
contributia proprie la valoarea cheltuielilor eiioibiie acoperirea cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, precum si asigurarea altor sume necesare implementšrii proiectului.
,

Astfel, sursele de finantare ale proiectului sunt urmštoarele:
SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI
NR.
CRT.
1
a.
b.
II

SURSE DE FINANTARE
Valoarea totalš a cererii de finantare, din care :
Valoarea totala neeligibilš., inclustv TVA aferent
Valoarea totala eligibilš, inclusiv TVA aferent
Contributia proprie, din care :
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA
aferent
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA
aferent
ASISTENTX FINANCIARk NERAMBURSABILN
SOLICITATA

a.
b.
III

lei
4.823.291,73
23.114,00
4.800.177,73
119.117,55
96.003,55
23.114,00
4.704.174,18

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugšm sa analizati si sa aprobati
modificarea Hotšrarii Consiliului Judetean nr. 318/25.11.2020 pentru aprobarea
Proiectului " Inchidere a Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de
Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascarti, judetul Iasi", a cheltuielilor legate de proiect si
imputernicirea d-lui Ion Florin de a semna actele necesare si contractul de finantare in numele
Directiei Generale de Asistentš. Socialš Protectia Copilului Iasi,astfel:
➢ Art.2 va avea urmštorul cuprins: "Se aprobei valoarea totald a proiectului "Inchiderea
Centrului Rezidential "Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale
"Mihail Sadoveanu" Pascani in cuantum de 4.823.291,73 lei (inclusiv TVA)".
➢ Art.3 va avea urmštorul cuprins: "Se aprobei contribulia proprie in proiect in valoare
de 119.117,55 lei reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului (23.114,00 lei), ccit contribulia de 2% din valoarea eligibila a
proiectului, in cuantum de 96.003,55 lei, reprezentdnd cofinanlarea proiectului."
Restul prevederilor din cuprinsul HCJ nr 318/25.1.2020 raman neschimbate.
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nr. 318
privind aprobarea Proiectului - Inchiderea Centrului Rezidential
Sadoveanu"
Nlihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Senicii Sociale
Pascani, judetul lasi", a cheltuielilor legate de proiect si imputernicirea d-lui lon
Florin de a semna actele necesare si contraclul de finantare in numele Directiei
Generale de Asistentš Socialš Protectia Copilului lasi

HOTAWkREA

Consiliul Judetean lasiz
Avfind in vedere:

nr. 31973/18.11.2020, inregistrata la
.S.P.C.
- Nota de fundamentare a
Cunsiliul judetean lasi prin adresa nr, 34530/19.11.2020, prin care se solicita aprobarea
Sadoveanu- din cadrul Centrului
Proiectului linehiderea Centrului Rezidential
Sadoveantr Pascani, juilctul lasi". a eheltuiclilor legatc de
de Servicii Sociale
Contractul de
proiect si imputenncirea d-lui lon Horin de a sernna aetele necesare
linantare in numele Directiei Generale dc Asistent5 Sociala Si Protectia Copilului lasi;
- Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean lasi, inregistrat sub
nr. 34681 din 20.11.2020;
- Raportul de specialitate nr. 3-lbR?r?U.1 1.2U2U intocmit de Directia Juriclieft:
- Avizul nr. 26516/27.10,2020 emis de eatre Autoritatea NatiOnala pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si A.doptii, privind eonformitatea proiectului
"inchiderea Ccntrului Rezidential Sadoveanu" din cadrul Complexului de
Sen/icii Sociale --Nlihail Sadoveanu - Pascani, jud. lasi,
- lotararca Consiliului Judetcan la5i nr. 216. ,":.9 07..2020 privind aprobarea
dcpunerii unci cereri de tinantare nerambursablh in eadrul Progr mului Operational
Regional '2014-2020;
arca drepturilor copilului,
- Leuca nr. 272/2004 privind protectia tii pro
republicata, ell moditicarile si completarile ulterioare,
- Legea nr, 197/2012 privind asigurarea ealitatii in domeniul serviciilnr,
vederea obt inerii licentelor Je funetionare a serviciilor sociale;
- Strategia Judelearul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014aprobat3 prin 1-lotararea Consil iului judetean lasi nr. 285/30.09.2014;
nr, 5712019 privind Codtil
din
Prevederile art. 182 alin. (1),.
Adrninistrativ;

fl

l'agtriA

- Avizele comisidor de spe:cialitate ale Consilinlui Judetean

din data de

24 noiembric 2020:
- Aniendarnentul fonnulat in cadrul sedintei comisiilor de specialitate. reunite, alc
Consiliului Judetean lasi Jin data dc 24 noicinbrie 2020. reiterat in cadnil sedintei
ordinarc dc plen a Consiliului Judetcan la ş i din data J. 25 noiembrie 2020 si consemnat
in procesele verbale ale acestora. respectiv: "dionnuarea sumei cu 94,92 lei Ca tirlIlare a
sub
indrepuirii ffilei erori moteriale conjimn notei reenticonve inregistrate lo
35101/24.11,2020':
- Nota recti ticativa a Directiei Generale Jc Asistenta Sociala ş i Protectia Cupilului
suh
lasi
Judelean
Consiliul
la
inregistratš
32476/24.11.2020,
nr.
la ş í
nr. 35101/24.11.2020. referitoare la proiectui de hoartire privind aprobarea Protectului
"Inchiderca Centrului Rezidential "Mihail Sadoveantr din cadrul Centrului de Servicii
Sociale "Mihail Sadoveanu" Paseani, jutioul lasi" si a cheltuielilor legate de proiect:
- Votul exprimat de catre consilicrii judeteni si Presedintele Consiliului Judetean
laş iincadnd sedintei ordinarc a Consiliului Judelean lasi din 25 noiembrie 2020.
consemnat in procesul - vcrbal al acestcia, respectiv 37 voturi "Pentrir:
din
in temend art. 196, alin. (I), lit,
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

nr. 57/2019 privind Codul

IlOtiRjOTE:
Art.I Sc aprobš Proleetul "inehiderea Centrului Rezidential Mihail Sad(weantr
din cadrul Centrului dc Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu" Pascani, judetul la_si".
Art.2 Sc aproba valoarea tota:13 a Proiectului "Inchiderea Centrului Rezidential
Mihail Sadoveanu" din cadrul Centrului de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu"
Pascani in cuantum de 4.823.025,73 lei TVA).
Art.3 Sc aproba contributia propric in proiect in valoare de 96.460,51 lei
reprezentAnd achitarea tuturor cheltuielilor necliaibiie ale proiectului (0 lei), cša si
contributia de 2% din valoarea eligibilš a proiectului (96.460,51 lei) reprezentand
colinantarea Proiectului "Inchiderea Ccntrului Rczidential "Mihail Sadoveamt"din
cadrul Centrului. de Servicii Sociale "Mihail Sadoveanu - Pascani, Judetul lasi.
Art.4.(I) Sc aproba sumele reprezentand cheltuiehle conexe ce pot aparea pc
durata implementarii Proiectului "Inchiderea Centrului Rezidential Mjhaii Sadovcanu"
din cadrul Centrului dc Servicii Socialc "Mi.hail Sadovcanu" Paseani, judelul lasi",
pentru implementarea proicetului in canditti optime, din bugetul propriu al unitatii
administrativ-teritoriale - Judettil ta ş i - prin Ccnsiliul Judetean
(2) Se vor asigura toate resursele tananciare necesare implementšrii
proieettilui in conditille rainbursariklecontarii ulterioare a cheltuielilor Jin instrumentc
structurale.
Art.5 Se aproba imputenieirea d-lui lon llorin de a semna aetele necesare si
contractul de linantare in numele Directiei (licnerale de Asistenta Socialš si Protectia
Copitului la.si.

FICir nr. ,118/25.11,2020

ragt IC1

2

Art.6 Prevcderile prezentei Hotaršri vor ti duse la indeplinire dc Directia Genendš
Jc Asistcnta Sociala ş i Protectia Copilului
Art.7.(11) Prezenta Hotar5re va Ii comunicatš in copie Institutici Prefectului
.ludetului lasi, Serviciului Ikesurse Urnane ş i Salarizare, Directici Economiee Jin cadrul
C ţrnsiliului Judetean lasi, precum si Directiei Generale de Asistenta Socialš si Proteetia
Copilului
(2) Aducerea la cunostinta puhlica a prevederilor prezentei liotzir5ri va
asiguratš de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Juderean
atributii in acest sens.
Djt ă astšzi: 25 noiembric 2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUL
Lšcrimioara Vernieš-DšseAlescu
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