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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „REINTEGRAT - Program pilot pentru reintegrarea și menținerea în educație a 
copiilor cu părinți plecați în străinătate ”, cod SMIS 139690  

şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3486 din 21 februarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3496 din 21 februarie 2022 al Compartimentului Control intern și managementul 

calității; 

- adresa nr.855 din 20 septembrie 2021 a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu; 

- prevederile art.95 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu 2021-2027 aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.196 din 24 septembrie 2021; 

- Contractul de Finanțare nr.12604 din 28.05.2021 (POCU/784/6/24/139690), Actul Adițional nr.1/2021 și 

Actul Adițional nr.2/2022; 

- avizul nr.36/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.5/28.02.2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit. a)-b), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3), lit.a) și d), art.197 

alin.(l), (3)-(5) art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 
 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 „REINTEGRAT - Program pilot pentru reintegrarea și menținerea în 
educație a copiilor cu părinți plecați în străinătate”, cod SMIS 139690, în cadrul POCU - Program pilot de 

stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, axa prioritară nr.6 – 

Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. 

          (2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu are calitatea de Beneficiar al 

finanțării. 

          (3) Valoarea proiectului este de 3.998.487,37 lei, din care: 3.398.714,26 lei (85%) valoare 

eligibilă nerambursabilă FSE, 519.803,36 lei (13%) cofinanțare națională BS şi 79.969,75 lei (2%) valoarea 

cofinanțării eligibile a Beneficiarului/buget local. 

Art.2 (1) Se aprobă asigurarea disponibilității temporare a fondurilor necesare pentru derularea 

proiectului, înainte de rambursarea acestora prin program şi între rambursări, prin bugetul propriu de venituri 

şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu. 

          (2) Beneficiarul va accesa şi mecanismul cererilor de rambursare și cererilor de plată conform 

art.15 și art.20 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu, Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

general al județului. 

 

PREŞEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                              Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,07 martie 2022 
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