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 HOTĂRÂRE nr. 126 / 2022 

pentru aprobarea promovării de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș a proiectului 
Modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Sfântul Justinian” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, judeţul Argeş, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată. 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 33836/07.11.2022 al Primarului Municipiului Curtea de Argeș; 

-Raportul de specialitate nr. 33837/07.11.2022 întocmit de Biroul investitii si achizitii publice; 
-Referatul  Directiei de Asistență Socială nr. 7838/04.11.2022; 

-Apelul de proiecte necompetitive „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” - 
Componenta 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR), Investiția 1.2 - 

Reabilitatea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395-Servicii 

comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități; 
-Avizul Comisiei economico-financiară și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 

socială, protecția copilului, cultură, arte și sport. 
-Prevederile art. 129 alin. 1 si  alin. 7 lit.b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

   
 Art. 1: Se aprobă promovarea de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș a proiectului 

Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfântul Justinian”, în cadrul 
Apelul de proiecte necompetitive „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” - Componenta 13 

– Reforme sociale din Planul National de Redresare si Rezilienta a României (PNRR), Investiția 1.2-Reabilitatea, renovara 
și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395-Servicii comunitare modernizate pentru 

persoanele cu dizabilități 
Art. 2: Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții Modernizarea si dotarea Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfântul Justinian”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
Art. 3: Se aprobă Lista cu dotările specifice proiectului Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfântul Justinian” pentru care se solicită finanțare, conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4: Se aprobă valoarea totală a proiectului, Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilitati ,,Sfântul Justinian”, în cuantum de 1.256.298,087 lei (fără TVA), din care 1.106.298,087 lei 

(fară TVA) eligibil și 150.000 lei (fără TVA) neeligibil, prezentată in Anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre. 
 Art. 5: Se aprobă asigurarea sustenabilităţii serviciului social pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu sau 

în parteneriat, de la încetarea contractului de finanţare. 

Art. 6: Se aprobă alocarea unui număr de 8 camere și a holului corespunzător, la parterul clădirii din strada 1 
Decembrie 1918, nr. 2 B (disponibile prin mutarea Centrului de Zi Acces la etajul doi al cladirii), pentru defășurarea 

activităților Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfântul Justinian’’  în vederea extinderii capacității 
acestuia. 

Art. 7: Se aprobă dreptul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș de a efectua lucrări de modernizare, 
dotare și accesibilizare a imobilului în care funcționează Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati ,,Sfântul 

Justinian” situat în municipiul Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B. 
 Art. 8: Se aprobă asigurarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile identificate in faza de elaborare 

sau in faza de implementare a proiectului, precum si toate costurile suplimentare, din fonduri proprii,  in cazul in care, 

pe parcursul implementarii proiectului, in vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depasirea bugetului 
proiectului. 

Art. 9: Se împuternicește doamna Mariana Moise, director executiv al Direcției de Asistență Socială Curtea de 
Argeș, să semneze cererea și contractul de finanțare pentru Proiectul Modernizarea si dotarea Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu dizabilități ,,Sfântul Justinian” . 
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