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PROIECT 
                                                             Nr. 165/19.10.2022                                                   

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea depunerii  proiectului „Dotarea Centrului de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina” în vederea 
finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență   

 
 
 
 
 
 
PROIECT: Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu Slatina  
PNRR – Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 
persoanele cu dizabilități din cadrul punctului I2.Reabilitarea/renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități al Pilonului V 
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 
Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități 

 
 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 11661/19.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
➢ Prevederile capitolului D.1.4 – Documente care însoțesc propunerea de proiect - 

din Ghidul Solicitantului pentru Planul National de Redresare și Reziliență 
(PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu 
Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; 

➢ Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 
63822/17.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
11553/17.10.2022;  

➢ Prevederile art. 23 și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Prevederile art. 112 și art. 113 alin.(1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările si completările ulterioare;  

➢ Prevederile art. 51 din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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➢ Prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, modificat prin Ordinul 
ministrului muncii și protecției sociale nr. 1043/2021; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 84/27.06.2013 cu privire la: numire în 
funcție publică de conducere de Director general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, încetare modificare raport de serviciu 
prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de Director 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 419/27.07.2017 referitoare la: 
reîncadrare în funcție publică de conducere și stabilire drepturi salariale pentru 
directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt; 

➢ Prevederile art. 33 din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției  
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 64/29.03.2018, astfel cum a 
fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 39/24.02.2022, cu modificările ulterioare, 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. a) și d), alin.(5) lit. b), art. 182 alin. (1) și 

(4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

 Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Dotarea Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina” de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de Proiecte 
Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din 
cadrul punctului I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale 
pentru persoanele cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii comunitare modernizate 
pentru persoanele cu dizabilități. 

Art. 2. Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 
implementare a proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”, precum și toate costurile suplimentare se 
suportă din fondurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt,  în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului. 

Art. 3. Se asigură sustenabilitatea serviciului social pe o durata de minim 5 
ani, în nume propriu, de la încetarea contractului de finanțare. 

Art. 4. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, doamna Rădița Piroșca să semneze 
cererea și contractul de finanțare. 
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 

Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 
Instituției Prefectului – Județul  Olt. 
 
 

                  INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                     AVIZAT,  

                   Secretarul  General al Județului, 
                     Marinela-Elena ILIE    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

/L.D. ( 2 ex.)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii proiectului „Dotarea 
Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina” 
în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență   
 

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este 
documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și 
domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență - 
MRR la nivel național. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate 
pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin 
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Scopul 
final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a 
investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei 
naționale după criza generată de COVID-19, creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției 
verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.  

În vederea accesării surselor de finanțare din Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR)-Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului 
I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 
persoanele cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii comunitare 
modernizate pentru persoanele cu dizabilități, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt a identificat proiecte prioritare cu impact favorabil 
asupra creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și 
prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea 
serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în 
comunitate. 

Unul dintre proiectele identificate este „Dotarea Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”.   

Proiectul va fi depus în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR)-Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilități.  
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Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea/renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta nr. 395 
din cadrul Componentei 13 Reforme sociale a Planului Național de Redresare și 
Reziliență este deschis direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului 
județene si locale ale sectoarelor municipiului București sau unităților administrativ-
teritoriale, prin serviciile de asistență socială cuprinse în anexa 7 la Ghidul 
Solicitantului pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) 
Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități, 
întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

Proiectele finanțate vizează modernizarea a cel puțin 50 de servicii 
comunitare de tip centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie 
ambulatorii care oferă servicii pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane 
cu dizabilități pe an.  

Pentru aceste proiecte se va elabora și derula un program național de 
finanțare a investițiilor de tip reabilitare, consolidare, modernizare, 
recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip: centre de 
zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel deschis, 
pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții. 

De asemenea prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare 
pentru dotarea serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de 
a putea asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane 
adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile învecinate.  

Dezvoltarea serviciilor sociale care urmează să fie finanțate prin proiect se 
realizează prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 
eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Categoriile de lucrări care se finanțează sunt: lucrări de reabilitare, 
consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare a unor imobile existente, precum și dotarea și accesibilizarea 
acestora, după caz. 

Sunt eligibile cheltuielile de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), 
modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea 
de spații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu condiția ca aceste 
cheltuieli să nu fi făcut obiectul unui alt contract de finanțare care se află în 
perioadă de sustenabilitate la data depunerii cererii de finanțare (pentru aceeași 
cheltuială). 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin PNRR sunt:  
- cheltuieli pentru asistență tehnică sau consultanță (cu excepția dirigenției de 

șantier);  

- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale;  

- cheltuieli conexe organizării de șantier;  

- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar  

- cheltuieli salariale pentru echipa de implementare; 

- cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate. 
Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și 

care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli 
neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii. 

Perioada de depunere a proiectelor în platforma electronică este între        
11 octombrie 2022-10 noiembrie 2022, evaluarea proiectelor se va realiza în 
perioada 11 noiembrie 2022-26 decembrie 2022, iar contractele de finanțare se vor 
semna în perioada 27 decembrie 2022 – 30 decembrie 2022. 
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Proiectele vor avea o durată de implementare ce nu va depăși data de 
31.12.2024. 

Conform prevederilor lit. e) a capitolului D.1.4 – Documente care însoțesc 
propunerea de proiect - din Ghidul Solicitantului pentru Planul National de 
Redresare și Reziliență (PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru Persoanele cu Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale, unul dintre documentele care este obligatoriu sa însoțească propunerea 
de proiect este hotărârea consiliului județean din care să rezulte, printre altele:  

- existența serviciilor sociale în organigrama DGASPC;  
- capacitatea serviciilor exprimată pe număr beneficiari/zi; 
-   darea în administrare, concesionare, în folosință cu titlu gratuit a imobilului;  
- confirmarea dreptului de a efectua lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv 

seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a unor imobile 
existente, precum și dotarea și accesibilizarea acestora, după caz;  

- angajamentul că va suporta cheltuielile identificate în faza de elaborare sau 
în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din 
fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea 
atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului;  

- asigurarea sustenabilității serviciului social pe o durată de minim 5 ani, în 
nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanțare; 

- desemnarea persoanei împuternicite sa semneze cererea și contractul de 
finanțare (se menționează funcția persoanei și numele acesteia). 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt figurează în 
anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului pentru Planul National de Redresare și 
Reziliență (PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru 
Persoanele cu Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu   
2 centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și un centru de 
zi pentru persoane adulte cu dizabilități, unul dintre acestea fiind Centrul de servicii 
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina. 

Prin adresa nr. 63822/17.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.11553/17.10.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt aduce la cunoștință că este solicitant eligibil și urmează să depună proiectul 
„Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
Slatina” în cadrul apelului de proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 
pentru persoanele cu dizabilități. 

În aceeași adresă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt menționează că, printre documentele care trebuie să însoțească 
cererea de finanțare, conform Ghidului Solicitantului, este și Hotărârea Consiliului 
Județean din care să rezulte includerea serviciului în organigramă, aprobarea 
capacității, darea în administrare a imobilului, asumarea cheltuielilor neeligibile și a 
sustenabilității, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze 
contractul, precum și faptul că pentru unele dintre cerințele enumerate anterior 
există deja hotărâri emise. 

Din acest motiv prin adresa nr. 63822/17.10.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11553/17.10.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt solicită emiterea unei hotărâri care să includă articole 
referitoare la suportarea cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau 
în faza de implementare a proiectului, precum și a costurilor suplimentare, la 
sustenabilitatea serviciului social și la desemnarea persoanei împuternicite să 
semneze cererea și contractul de finanțare. 
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Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea 
depunerii proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu Slatina” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență, Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 
pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului I2.Reabilitarea/renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități al Pilonului V 
Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională al Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 
Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități. 

Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 
implementare a proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”, precum și toate costurile suplimentare, în 
cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului vor fi suportate din 
fondurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Totodată, se mai propune asigurarea sustenabilității serviciului social pe o 
durata de minim 5 ani, în nume propriu, de la încetarea contractului de finanțare, 
precum și împuternicirea Directorul General al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, doamna Rădița Piroșca să semneze cererea și 
contractul de finanțare. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

/L.D./2 ex. 



1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Dezvoltare Regională  
Nr. 11664/19.10.2022 
 
                                 
 

    AVIZAT                             AVIZAT 
    VICEPREȘEDINTE                VICEPREȘEDINTE 
   Virgil DELUREANU                    Cătălin-Ionuț IVAN    
 
 
 
 

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii  proiectului 
„Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență   

 

 

 

În vederea accesării surselor de finanțare din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) - Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului 
I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 
persoanele cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională al Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 13 Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii 
comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a identificat proiecte prioritare cu 
impact favorabil asupra creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități 
instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, 
concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață 
independentă și integrare în comunitate. 

Unul dintre proiectele identificate este „Dotarea Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”.   

Proiectul va fi depus în vederea finanțării prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR)-Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.  

Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea/renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta nr. 395 
din cadrul Componentei 13 Reforme sociale a Planului Național de Redresare și 
Reziliență este deschis direcțiilor generale de asistență socială și protecția 
copilului județene si locale ale sectoarelor municipiului București sau unităților 
administrativ-teritoriale, prin serviciile de asistență socială cuprinse în anexa 7 la 
Ghidul Solicitantului pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) 
Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități, 
întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 
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Proiectele finanțate vizează modernizarea a cel puțin 50 de servicii 
comunitare de tip centre de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie 
ambulatorii care oferă servicii pentru un număr de aproximativ 1000 de persoane 
cu dizabilități pe an.  

Pentru aceste proiecte se va elabora și derula un program național de 
finanțare a investițiilor de tip reabilitare, consolidare, modernizare, 
recompartimentare și dotare a cel puțin 50 de servicii comunitare de tip: centre 
de zi și centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii, prin apel 
deschis, pe baza îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru aceste investiții. 

De asemenea prin program se vor finanța inclusiv cheltuielile necesare 
pentru dotarea serviciilor comunitare, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici 
de a putea asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de 
persoane adulte cu dizabilități din comunitate sau din comunitățile învecinate.  

Dezvoltarea serviciilor sociale care urmează să fie finanțate prin proiect se 
realizează prin reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 
eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, accesibilizarea de spații, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Categoriile de lucrări care se finanțează sunt: lucrări de reabilitare, 
consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare a unor imobile existente, precum și dotarea și accesibilizarea 
acestora, după caz. 

Sunt eligibile cheltuielile de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), 
modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare, dotarea, 
accesibilizarea de spații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu 
condiția ca aceste cheltuieli să nu fi făcut obiectul unui alt contract de finanțare 
care se află în perioadă de sustenabilitate la data depunerii cererii de finanțare 
(pentru aceeași cheltuială). 

Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin PNRR sunt:  
- cheltuieli pentru asistență tehnică sau consultanță (cu excepția dirigenției 

de șantier);  

- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale;  

- cheltuieli conexe organizării de șantier;  

- cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar  

- cheltuieli salariale pentru echipa de implementare; 

- cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate. 
Cheltuielile considerate necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului 

și care nu fac parte din lista de cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli 
neeligibile, iar solicitantul se obligă să le suporte din fonduri proprii. 

Perioada de depunere a proiectelor în platforma electronică este între     
11 octombrie 2022-10 noiembrie 2022, evaluarea proiectelor se va realiza în 
perioada 11 noiembrie 2022-26 decembrie 2022, iar contractele de finanțare se 
vor semna în perioada 27 decembrie 2022 – 30 decembrie 2022. 

Proiectele vor avea o durată de implementare ce nu va depăși data de 
31.12.2024. 

Conform prevederilor lit. e) a capitolului D.1.4 – Documente care însoțesc 
propunerea de proiect - din Ghidul Solicitantului pentru Planul National de 
Redresare și Reziliență (PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale 
pentru Persoanele cu Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale, unul dintre documentele care este obligatoriu sa însoțească propunerea 
de proiect este hotărârea consiliului județean din care să rezulte, printre altele:  

- existența serviciilor sociale în organigrama DGASPC;  
- capacitatea serviciilor exprimată pe număr beneficiari/zi; 
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- darea în administrare, concesionare, în folosință cu titlu gratuit a imobilului;  
- confirmarea dreptului de a efectua lucrări de reabilitare, consolidare 

(inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a 
unor imobile existente, precum și dotarea și accesibilizarea acestora, după caz;  

- angajamentul că va suporta cheltuielile identificate în faza de elaborare 
sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare 
din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în 
vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului 
proiectului;  

- asigurarea sustenabilității serviciului social pe o durată de minim 5 ani, în 
nume propriu sau în parteneriat, de la încetarea contractului de finanțare; 

- desemnarea persoanei împuternicite sa semneze cererea și contractul de 
finanțare (se menționează funcția persoanei și numele acesteia). 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt figurează 
în anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului pentru Planul National de Redresare și 
Reziliență (PNRR) Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru 
Persoanele cu Dizabilități, întocmit de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu 
2 centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și un centru 
de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, unul dintre acestea fiind Centrul de 
servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina. 

Prin adresa nr. 63822/17.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.11553/17.10.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt aduce la cunoștință că este solicitant eligibil și urmează să depună 
proiectul „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu Slatina” în cadrul apelului de proiecte Reabilitarea/renovarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

În aceeași adresă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt menționează că, printre documentele care trebuie să însoțească 
cererea de finanțare, conform Ghidului Solicitantului, este și Hotărârea 
Consiliului Județean din care să rezulte includerea serviciului în organigramă, 
aprobarea capacității, darea în administrare a imobilului, asumarea cheltuielilor 
neeligibile și a sustenabilității, precum și desemnarea persoanei împuternicite să 
semneze contractul, precum și faptul că pentru unele dintre cerințele enumerate 
anterior există deja hotărâri emise. 

Din acest motiv prin adresa nr. 63822/17.10.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11553/17.10.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt solicită emiterea unei hotărâri care să includă articole 
referitoare la suportarea cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare 
sau în faza de implementare a proiectului, precum și a costurilor suplimentare, la 
sustenabilitatea serviciului social și la desemnarea persoanei împuternicite să 
semneze cererea și contractul de finanțare. 

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea 
depunerii proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu Slatina” de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență, Apelul de Proiecte Reabilitarea/renovarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități din cadrul punctului 
I2.Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități al Pilonului V Sănătate, precum și reziliență economică, socială și 
instituțională al Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 
Reforme sociale, ținta nr. 395 Servicii comunitare modernizate pentru 
persoanele cu dizabilități. 
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Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 
implementare a proiectului „Dotarea Centrului de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina”, precum și toate costurile suplimentare, 
în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului vor fi suportate 
din fondurile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Totodată, se mai propune asigurarea sustenabilității serviciului social pe o 
durata de minim 5 ani, în nume propriu, de la încetarea contractului de finanțare, 
precum și împuternicirea Directorul General al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, doamna Rădița Piroșca să semneze cererea și 
contractul de finanțare. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

                                             Director executiv 
                               Direcția Economică, Buget-Finanțe 
                                           Constanța DUMITRU 
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