ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov pentru
dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor
aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie
3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere :
-

Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie
3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ............ din .......................;

-

Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Ilfov înregistrat cu nr............... din ............................;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ,
privatizare şi integrare europeană;
- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie,
protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi
turism.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”f”, alin. 6 lit. „a” şi art.97
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1

Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov
pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea
fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de
intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Art.2 Se aprobă Contractul de Asociere anexat, ce face parte integrantă din
prezenta Hotărâre.

Art.3 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze
Contractul de Asociere.
Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica TRANDAFIR

Nr ..........
Din .................................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ……… din ………………2009

EXPUNERE DE MOTIVE

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de
Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale
(PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională
a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media
dezvoltării statelor membre ale UE.
Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o
alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în funcţie de gradul de
dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă coordonare cu acţiunile realizate în
cadrul celorlalte Programe Operaţionale.
În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de
Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai

puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie
deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de
creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului
României.
Axa prioritară 3.2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează
crearea premiselor necesare

pentru asigurarea populaţiei cu servicii

esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea

infrastructurii serviciilor de

sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

Investiţiile care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional
pentru această axă prioritară au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea
acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului
de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce
priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor.
Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere
stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de
a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie
la creşterea calităţii vieţii persoanei.
Implementarea strategiei are în vedere atingerea următoarelor
rezultate:
-

Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de
servicii sociale.

- Asigurarea unei reţele naţionale de servicii sociale, echitabil
distribuită, performantă, accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari,
până în anul 2013.
Asocierea, prin obiectivele propuse şi implicit prin rezultatele
preconizate se regăseşte întru totul în obiectivele operaţionale ale
domeniului de intervenţie menţionat.
Pentru aceasta am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre
dezbatere şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA

Gheorghe ROMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă
Nr. ……… din ………2009

RAPORT
Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere
stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de
a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie
la creşterea calităţii vieţii persoanei.
În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de
Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai
puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie
deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - poli de

creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului
României.
Programul Operaţional Regional se are în vedere cofinanţarea unor
proiecte vizând:
-

centrele sociale cu destinaţie multifuncţională care pot acoperi o
gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate,
începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme
specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin
organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independente şi a competenţelor profesionale.

-

investiţii în centrele rezidenţiale care asigură servicii de cazare de
lungă durată, asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire şi
îngrijire a persoanelor aflate în dificultate.
Asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov pentru dezvoltarea
de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Programului
Operaţional Regional 2007-2013 are

ca obiectiv specific îmbunătăţirea

calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin pentru asigurarea unui
acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Menţionăm că asocierea dintre cele două instituţii este solicitată şi de
Ghidul Solicitantului afferent Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.
Ţinând cont de prevederile art.91 alin.1 lit.”f”, alin. 6 lit. „a” şi art.97
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, dar şi de faptul că această asociere cu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Ilfov

pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea

fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de
intervenţie

3.2

–

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea

echiparea infrastructurii serviciilor sociale

şi

contribuie la îndeplinirea

obiectivelor asumate, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl
supunem spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

DIRECŢIA ECONOMICĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Director Executiv,

Director Executiv,

Irina SULIMAN

Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,
Daniela GRECU

