
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                
H O T Ă R Â R E A  nr. 56/2020 

privind aprobarea proiectului „GIPO - comunități incluzive pentru persoane cu 
dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4149 din 19.03.2020 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 4162 din 19.03.2020; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean nr. 4174 din 19.03.2020; 

- Nota de fundamentare a  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui nr. 604 din 17.03.2020 înregistrată la Consiliul Județean 
Vaslui sub nr. 4016 din 17.03.2020; 

- Scrisoarea de informare nr. 1656/17.02.2020 transmisă de Organismul 
Intermediar Regional P.O.S. D.R.U./Regiunea Nord-Est, înregistrată la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui cu nr. 372/17.02.2020, 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Capital Uman, Apel: 
POCU/462/4/15/Reducerea numărului persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi 
plasate în instituţii rezidenţiale, prin furnizarea de servicii sociale şi medicale la 
nivelul comunităţii, inclusiv servicii pe termen lung; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.39/20.03.2020 
privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 3 alin. (3) și  art. 10 lit c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  
ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

     Consiliul Județean Vaslui 
                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1. - Se aprobă proiectul „GIPO - comunități incluzive pentru persoane 
cu dizabilități” Cod SMIS 130289, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman, Apel: POCU/462/4/15/Reducerea 
numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții 
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, 
inclusiv servicii pe termen lung. 

Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului conform anexei care face parte din 



prezenta hotărâre. 
Art.3. - Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Vaslui în valoare de 153.164,37 lei, reprezentând 
2,0033 % din valoarea totală a proiectului. 

Art.4. - Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în 
faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare vor fi 
suportate din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării 
proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depăşirea 
bugetului proiectului. 

Art.5. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice 
și Direcției Dezvoltare și Cooperare, spre știință, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.   

                                                                              Vaslui, 20 martie 2020 
 
 
       PREȘEDINTE, 
                             Dumitru Buzatu 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
 
 



                  
 

                                                                                    Anexa 
 la Hotărarea nr. 56/2020 

 
 
 
Strucura bugetului proiectului „GIPO - comunități incluzive pentru persoane 

cu dizabilități” Cod SMIS 130289. 
 
 
 

 
                                                                              
 
 

Valoare 
nerambursabilă 

(lei) 

Contributie  
proprie (lei) 

Valoare 
totală proiect 

(lei) 

Valoare 
nerambursabilă 

(%) 

Contributie 
proprie 

 (%) 
7.492.278,33 153.164,37 7.645.442,70 97,9967 2,0033 


