ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Asociere între Județul Călărași,
Fundația SERA România şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași,
cu privire la înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilită ți
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției de Dezvoltare Regională şi Rela ții Externe, înregistrat sub nr. 19544 din
20.11.2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași nr. 117 din 28.06.2018 privind aprobarea
asocierii Judeţului Călăraşi cu Fundația SERA Romania și cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Călăraşi pentru realizarea obiectivului de investi ții “Centrul de recuperare pentru copilul cu
dizabilităţi Călărași”;
- prevederile art. 49 alin. (5), art. 73, art. 117 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 66 alin. (1), art. 71, art. 73 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (2), art. 14 alin. (2)–(4), art. 35 alin. (6) şi pct. 10 lit. b) – d) din Anexa nr. 2
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 1270 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la Acordul de Asociere între Județul Călărași, Funda ția
SERA România şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protec ția Copilului Călăra și, nr.
12198/276/32058//2018, cu privire la înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilită ți,
încheiat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Călărași nr. 117 din 28.06.2018, conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze, din partea
Judeţului Călăraşi, Actul adiţional aprobat potrivit dispoziţiilor alineatului (1).
Art. 2. – Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial,
va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Fundaţia
SERA ROMÂNIA
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Anexa
la Hotărârea nr. 188 din 29.11.2019

Judeţul Călăraşi
Nr. ______ _din ________

D.G.A.S.P.C. Călăraşi
Nr. ______din _________

Act Adițional Nr. 1
la Acordul de Asociere între Judeţul Călăraşi,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
şi
Fundaţia SERA ROMÂNIA,
cu privire la înfiinţarea unui
Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi
Fundaţia SERA ROMÂNIA (denumită în continuare „Fundaţia”), cu sediul în municipiul
Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentată de dl. Bogdan
Simion, în calitate de Director executiv, şi de dna. Dana Sîrbu, în calitate de Director financiar,
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi (denumit în continuare „Consiliul”), cu
sediul în municipiul Călăraşi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, reprezentat de dl. ec.
Vasile ILIUȚĂ, în calitate de Preşedinte,
şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi (denumită în continuare
„Direcţia”), cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Bărăganului, nr. 1, judeţul Călărași, reprezentată
de Gheorghe DRĂGĂNICĂ, în calitate de Director executiv, denumite în continuare, în mod colectiv
„Părţile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”, încheie prezentul Act Adițional la Acordul de
Asociere (denumită în continuare „Convenţia”), înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr.
12198/10.07.2018.
Articol unic. – Se modifică prevederile alineatului (2) al articolului nr. 5 “Bunele oficii”,
alineat ce va avea următorul cuprins:
“(2) Consiliul Județean Călărași va asigura din bugetul jude țului, prin Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, suma de 63.000 euro pentru
finanțarea obiectivului propus prin prezentul acord, reprezentând 15% din costul total al
proiectului, sumă care va fi virată în contul special al proiectului.”.
Prezentul Act Adițional este încheiat în 3 (trei) exemplare originale, toate identice între ele şi
având aceeaşi valoare juridică.
Consiliul Judeţean Călăraşi
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
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