ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.69
din 30 iunie 2022
privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de plasament
Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Someş Odorhei nr.2 și Casa
de tip familial Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale
Consiliul judeţean întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 10872 din 22.06.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj;
- raportul de specialitate nr. 14950 din 22.06.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sălaj;
- prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul 2,
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3. –
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale;
- prevederile OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(3) lit. d) și alin. 5) lit. b) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 196. alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii totale a proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de
plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Someș Odorhei nr.2 și
Casa de tip familial Inău”, la valoarea de 5,080,074.36 lei (inclusiv TVA), rezultată din actualizarea
indicatorilor tehnico economici ai investițiilor ”Casă de tip familial Someș Odorhei nr.2” și ”Casă de
tip familial Inău” conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă actualizarea contribuției proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sălaj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și
contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 101,601.49 lei (inclusiv TVA),
reprezentând cofinanțarea proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a
două case de tip familial: Casa de tip familial Someș Odorhei nr.2 și Casa de tip familial Inău”.
Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.62 din 31.05.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ”Casă de tip familial Someş

Odorhei nr.2”, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.94 din 30 iulie 2019, ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.61 din 31.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ”Casă de tip familial Inău”, completată prin Hotărârea
Consiliului Județean Sălaj nr.88 din 30 iulie 2019, precum, și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj
nr. 127 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de
plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Someș Odorhei nr.2 și
Casa de tip familial Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, rămân nemodificate
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sălaj.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcția economică;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu-Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.69 din 30 iunie 2022 privind aprobarea actualizării valorii
proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial:
Casa de tip familial Someş Odorhei nr.2 și Casa de tip familial Inău” și a cofinanțării necesare
implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Reabilitare / extindere / modernizare –
Casa de tip familial Someș Odorhei nr. 2
 Indicatori valorici
a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:
i. 2,591,608.53 lei
ii. 523,557.28 euro
b. Valoarea construcții – montaj ( C+M ), inclusiv TVA:
i. 2,241,308.60 lei
ii. 452,789.62 euro
- 1 euro = 4,95 lei
 Indicatori tehnici
a. Durata de execuție a lucrărilor:
i. 8 luni
b. Funcționalitate / profilul activității
i. Îngrijire și asistență socială
c. Capacitate
i. 12 locuri / 6 dormitoare
 Indicatori fizici teren / construcție
a. Regim de înălțime:
i. P + E
b. Suprafețe:
i. S teren = 725 mp
ii. S desfășurată = 460,85 mp
iii. S utilă = 343,85 mp
iv. L împrejmuire = 135,55 ml
 Categoria și clasa de importanță
a. Categoria de importanță:
i.
C – normală cf. HG 766 / 1997
b. Clasa de importanță:
i.
II
cf. P100-1-2013
c. Clasa de importanță – expunere:
i. III cf. CR0-2012

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.69 din 30 iunie 2022 privind aprobarea actualizării valorii
proiectului ”Jibou 2 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial:
Casa de tip familial Someş Odorhei nr.2 și Casa de tip familial Inău” și a cofinanțării necesare
implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv
Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Reabilitare / extindere / modernizare –
Casa de tip familial Inău
 Indicatori valorici
a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:
i. 2,488,465.83 lei
ii. 502,720.37 euro
b. Valoarea construcții – montaj ( C+M ), inclusiv TVA:
i. 2,132,265.84 lei
ii. 430,760.78 euro
- 1 euro = 4,95 lei
 Indicatori tehnici
a. Durata de execuție a lucrărilor:
i. 8 luni
b. Funcționalitate / profilul activității
i. Îngrijire și asistență socială
c. Capacitate
i. 12 locuri / 6 dormitoare
 Indicatori fizici teren / construcție
a. Regim de înălțime:
i. P + E parțial
b. Suprafețe:
i. S teren = 982 mp
ii. S desfășurată = 420 mp
iii. S utilă = 314 mp
iv. L împrejmuire = 128,55 m
 Categoria și clasa de importanță
a. Categoria de importanță:
i.
C – normală cf. HG 766 / 1997
b. Clasa de importanță:
i.
II
cf. P100-1-2013
c. Clasa de importanță – expunere:
i.
III
cf. CR0-2012

