ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„RESTART în comunitatea Grădiștea - Incluziune socială pentru copiii proveniţi
din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 26.04.2021,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 6355
din 13.04.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 25 din 24.02.2021 privind aprobarea Planului de închidere al
Serviciului Rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi, aflat în
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 26 din 24.02.2021 privind participarea Județului Călărași, prin
Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, la
depunerea proiectelor „RESTART în Municipiul Călăraşi - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de
Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și „RESTART, în comunitatea Grădiștea - Incluziune
socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi”;
- prevederile Ghidul Solicitantului – Programului Operational Regional, Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”;
- prevederile art. 866 şi art. 874 alin. (1) din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (7) şi art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4), art. 35 alin. (1), (6), art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), 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 Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „RESTART în
comunitatea Grădiștea - Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi”.
(2) Datele de identificare ale obiectivului de investiţie sunt:
1. Amplasament: Sat Rasa, comuna Grădiștea. Terenul este situat în intravilanul comunei Grădistea, aparține
domeniului public și se află în administrarea Consiliului Local al comunei Grădistea.
2. Suprafaţa terenului = 3.700 mp ( teren supus investiției, propus pentru dezmembrare), folosința actuală a
terenului este intravilan curți-construcții.
3. Lucrările propuse în cadrul proiectului sunt următoarele:
- Construire Centru de zi pentru copiii cu dizabilități, aflati în programele D.G.A.S.P.C. Călărași;
- Construire două locuințe tip famililal pentru copiii cu dizabilități.
(3) Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului general, este 4.074.995,15 lei la care se adaugă T.V.A.,
din care C+M: 2.903.913,10 lei la care se adaugă T.V.A..
(4) Durata estimată a execuției: 3 ani de la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de
Management a Programului Operațional Regional.
Art. 2. – Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Călărași vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica
prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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