
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață independentă și integrare 

în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de 

zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități  
 

          Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 34395/18.10.2022 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate al 

Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ nr. 27278/20.10.2022, 

raportul Serviciului Juridic nr. 27764/24.10.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate 

în baza Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), 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, a 

prevederilor Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 6 - Standarde specifice minime de calitate pentru 

servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de 

servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi 

– Modulul I – Standardul 1; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 alin. (1) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă depunerea proiectului Sprijin pentru viață independentă și integrare 

în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului propus în vederea finanțării în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, în cuantum de 1.107.607,49 lei (fără 

TVA), conform Ghidului solicitantului.  



Art. 3 – Se stabilește capacitatea de 25 beneficiari/zi pentru Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, str. General 

Dragalina, nr. 60A, jud. Dolj. 

Art. 4 – Se acordă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 

dreptul de a efectua lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, 

eficientizare energetică, recompartimentare pentru imobilul din mun. Craiova, str. General 

Dragalina, nr. 60A, jud. Dolj, în care funcționează Centrul de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități „O șansă pentru fiecare”, precum și dotarea și accesibilizarea acestuia astfel încât 

să se asigure sustenabilitatea proiectului pentru care se solicită finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 

pentru persoanele cu dizabilități. 

Art. 5 – Se asumă angajamentul de a suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în 

faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului Sprijin pentru viață independentă 

și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul 

Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru care 

se solicită finanțare 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. 

Art. 6 – Se va asigura sustenabilitatea serviciului social Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, str. General 

Dragalina, nr. 60A, jud. Dolj, în nume propriu, pentru o durată de minimum 5 ani de la 

încetarea contractului de finanțare.  

Art. 7 – Se desemnează domnul Stancu Florin-Ionuț, director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, ca persoană împuternicită să 

semneze cererea și contractul de finanțare pentru proiectul Sprijin pentru viață independentă 

și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul 

Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.    

Art. 8 - Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 9 – Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj, precum și domnului Stancu Florin-Ionuț. 

 

Nr. ________                                 Adoptată la data de ___________2022 

 

 

     PREȘEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                         SECRETAR GENERAL  

DORIN-COSMIN VASILE                                   AL JUDEȚULUI 

         

                                                                                         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



 

Nr. 34395/18.10.2022 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                           DORIN COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru 

viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

„O șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități  
 

Conform prevederilor Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 6 - Standarde specifice minime de 

calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi – Modulul I – Standardul 1, “centrul de zi este 

înfiinţat prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru furnizorul de servicii 

sociale public sau prin hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut 

de lege pentru furnizorul de servicii sociale privat, care precizează totodată 

capacitatea centrului de zi”. 

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “O șansă pentru fiecare”, 

structură fără personalitate juridică, situat în mun. Craiova, str. General Dragalina, 

nr. 60 A, jud. Dolj, s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

4/30.01.2020 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj. 

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “O șansă pentru fiecare” 

funcționează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 6 - Standarde specifice 

minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 

 

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), 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,  

 

Față de cele prezentate, propunem pentru Centrul de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, str. General 

Dragalina, nr. 60 A, jud. Dolj, prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj: 

- Aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață independentă și integrare 

în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul 

Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități; 

- Aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului propus în vederea finanțării 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități, în cuantum de 1.107.607,49 lei (fără TVA), conform Ghidului 

solicitantului; 

- Stabilirea capacității de 25 beneficiari/zi;  

- Acordarea dreptului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj de a efectua lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv 

seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare pentru 

imobilul din mun. Craiova, str. General Dragalina, nr. 60 A, jud. Dolj precum 

și dotarea și accesibilizarea acestuia astfel încât să se asigure sustenabilitatea 

proiectului pentru care se solicită finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 

pentru persoanele cu dizabilități; 

- Asumarea angajamentului de a suporta toate cheltuielile neeligibile 

identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului 

Sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea 

calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru care se solicită finanțare 

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 Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, str. 

General Dragalina, nr. 60A, jud. Dolj, în nume propriu, pentru o durată de 

minimum 5 ani de la încetarea contractului de finanțare;  

- Desemnarea d-lui Stancu Florin-Ionuț, director general al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, ca persoană împuternicită să 

semneze cererea și contractul de finanțare pentru proiectul Sprijin pentru viață 

independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale 

acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă 

pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj.    

Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ 

Nr. 27278/20.10.2022 

 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

 

al proiectului privind aprobarea depunerii proiectului  Sprijin pentru viață 

independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități 
 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “O șansă pentru fiecare” 

funcționează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2019 privind 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 6 - Standarde 

specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi. 

Conform prevederilor Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, Anexa nr. 6 - Standarde specifice minime de 

calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi – Modulul I – Standardul 1, “centrul de zi 

este înfiinţat prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru furnizorul de servicii 

sociale public sau prin hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere 

prevăzut de lege pentru furnizorul de servicii sociale privat, care precizează 

totodată capacitatea centrului de zi”. 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “O șansă pentru fiecare”, 

structură fără personalitate juridică, situat în mun. Craiova, str. General Dragalina, 

nr. 60 A, jud. Dolj, s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

4/30.01.2020 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și 

a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj. 

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități, propunem pentru Centrul de zi pentru persoane adulte 

cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, str. General 

Dragalina, nr. 60 A, jud. Dolj, prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj: 
 

- aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață independentă și 

integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale acordate 



în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă 

pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități; 

- aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului propus în vederea finanțării 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități, în cuantum de 1.107.607,49 lei (fără TVA), conform Ghidului 

solicitantului; 

- stabilirea capacității de 25 beneficiari/zi;  

- acordarea dreptului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj de a efectua lucrări de reabilitare, consolidare (inclusiv 

seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare pentru 

imobilul din mun. Craiova, str. General Dragalina, nr. 60 A, jud. Dolj 

precum și dotarea și accesibilizarea acestuia astfel încât să se asigure 

sustenabilitatea proiectului pentru care se solicită finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- asumarea angajamentului de a suporta toate cheltuielile neeligibile 

identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului 

Sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea 

calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru 

care se solicită finanțare 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 Centrul de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare”, cu sediul în mun. Craiova, 

str. General Dragalina, nr. 60A, jud. Dolj, în nume propriu, pentru o durată 

de minimum 5 ani de la încetarea contractului de finanțare;  

- desemnarea d-lui Stancu Florin-Ionuț, director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, ca persoană 

împuternicită să semneze cererea și contractul de finanțare pentru proiectul 

Sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea 

calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.    
 

   DIRECTOR EXECUTIV 

ADRIANA-CRISTINA VĂRGATU 

           Șef serviciu        Întocmit 

Adela Cătălina Cimpoeru                Anișoara Ciolacu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 27764/24.10.2022         VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Sprijin 

pentru viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor 

sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O 

șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 

pentru persoanele cu dizabilități 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind  

aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate, 

prin creșterea calității serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități „O șansă pentru fiecare” din subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale 

pentru persoanele cu dizabilități, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea depunerii proiectului Sprijin pentru 

viață independentă și integrare în comunitate, prin creșterea calității serviciilor sociale 

acordate în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „O șansă pentru 

fiecare” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

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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- Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 6 - 

Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi – Modulul I – Standardul 1; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 182 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. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

Avizat              Întocmit 

            Șef serviciu             Consilier Juridic 

         Daiana Stoica            Cristian Buzata  

 

 
 




