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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 20825 din 25 octombrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate 20832 din 25 octombrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională; 

- avizul nr.147/01.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

-avizul nr.103/01.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

avizul nr.77/01.11.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 

alin.(l), (3)-(5), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- adresa nr. 75904 din 20 octombrie 2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu; 

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Componenta 13 Reforme Sociale din Planul Național de 

Redresare Și Reziliență (PNRR) - Ținta 396, I2 Reabilitarea, Renovarea și Dezvoltarea 

Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele cu Dizabilități, Apelul Dezvoltarea Infrastructurii Sociale 

pentru Persoanele Cu Dizabilități, Selecție Publică de Proiecte Competitive;  

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 130 din 14 iulie 2009 privind aprobarea trecerii unor 

imobile din proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu în 

domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1) Se aprobă proiectul „Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”, în vederea 

depunerii pentru finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 

Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență - Ținta 396, I2 Reabilitarea, 

Renovarea și Dezvoltarea Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele cu Dizabilități, Apelul 

Dezvoltarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități, Selecție Publică de Proiecte 

Competitive. 

(2) Investiția menționată la alin.(1) se va realiza pe terenul situat în municipiul Giurgiu, 

șoseaua Bălănoaiei, nr.31, județul Giurgiu, aflat în proprietatea publică a județului Giurgiu și 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.  

Art.2. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru proiectul „Centru de Zi 

pentru adulți în județul Giurgiu” în cuantum de 3.342.334,39 lei fără TVA. 

Art.3. Toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 

implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare se vor asigura din bugetul de 

venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în 

vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului ,,Centru de Zi 

pentru adulți în județul Giurgiu”. 
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Art.4. Se aprobă înființarea serviciului social „Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu” 

și includerea acestuia în organigrama D.G.A.S.P.C. Giurgiu, ulterior semnării contractului de 

finanțare, respectiv în perioada de implementare a proiectului. 

Art.5. Se aprobă asigurarea sustenabilității serviciului social înființat în nume propriu, pe o 

durată de minimum 10 ani de la încetarea contractului de finanțare. 

Art.6 (1) Consiliul Județean Giurgiu acordă D.G.A.S.P.C. Giurgiu dreptul de a realiza 

investiția pe terenul precizat la articolul 2. 

(2) După finalizarea investiției, construcția va intra în domeniul public al județului Giurgiu 

și administrarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu. 

Art.7 Se împuternicește domnul Paraschiv Gheorghe, în calitate de director general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Giurgiu să semneze cererea și 

contractul de finanțare a proiectului aprobat la articolul 1. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, Compartimentului Dezvoltare regională și Serviciului Buget-finanțe și contabilitate pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.  

 

 

 

 

          PREȘEDINTE, 

         Dumitru Beianu 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,03 noiembrie 2022 

Nr.261 
 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 

 


