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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu a unei cereri de finanţare nerambursabilă pentru înființarea unui Centru 

de Zi în zona aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului Giurgiu , respectiv în 

comuna Hotarele în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B 

„Sprijin pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de infrastructură socială" 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.2935 din 10 martie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei 

juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.2936 din 

10 martie 2020 al Compartimentului dezvoltare regională şi adresa nr.16566 din 9 martie 

2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

Văzând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de 

infrastructură socială"; 

Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) şi art.178 alin.(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu a unei cereri de finanţare nerambursabilă pentru înființarea 

unui Centru de Zi în zona aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului Giurgiu, 

respectiv în comuna Hotarele, în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

Măsura 5/6B „Sprijin pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de infrastructură 

socială". 
(2) Bugetul proiectului este de aproximativ 337.400,00 lei. 
(3) Contributia proprie în proiect a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu este 0 (zero) lei, cuantumul sprijinului nerambursabil 
reprezentand bugetul proiectului. 

(4) Amplasamentul Centrului de Zi comuna Hotarele va fi într-un imobil, aparţinând 
domeniului public al comunei Hotarele, transmis în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Depunerea cererii de finanţare nerambursabilă se face în urmatoarele 

conditii: 
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a) proiectul îşi propune refacerea şi/sau dezvoltarea capacităţilor individuale şi 
familiale ale categoriilor sociale aflate în dificultate, necesare depăşirii situaţiilor de 
dificultate prin forţe proprii, şi constă în dotare şi utilare cu bunuri/echipamente necesare 
funcţionării serviciului; 

b) acordul de înfiinţare a noului serviciu social, şi includerea acestuia în 
organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu; 

c) eventualele lucrări vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu  pentru perioada de realizare a investitiei; 

d) asigurarea sustenabilităţii serviciului social înfiinţat pe o durată de minim 5 ani; 
e) domnul director general Lupu-Şerban Marius-Cătălin reprezentantul legal al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu se deleagă pentru relatia cu 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în derularea proiectului; 

f) angajamentul de asigurare a cofinanţării, dacă este cazul;  
g) angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 

 

Art.3. Compartimentul dezvoltare regională va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu în vederea ducerii la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                PREŞEDINTE, 

                 Marian Mina 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                 Nina-Carmen Crişu 
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